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Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 
for 1 People A/S.
 
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle 
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. 
december 2020.
 
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler.
 
Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.
 
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
 
 
København, den 29. juni 2021

Direktion

Jonathan Tjoa  Algreen
Adm. direktør

Bestyrelse

Jonathan Tjoa  Algreen Rea Louise Tjoa  Algreen Nils  Gisli
Medlem Medlem Medlem
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Virksomheden 1 People A/S
Copenhagen 
2100 København Ø

Telefon  45 7199 5353
E-mail www.1people.com
CVR-nr. 34586780
Stiftelsesdato 4. juni 2012
Hjemsted København
Regnskabsår 1. januar 2020 - 31. december 2020

Bestyrelse Jonathan Tjoa  Algreen, Adm. direktør
Rea Louise Tjoa  Algreen
Nils  Gisli

Direktion Jonathan Tjoa  Algreen, Adm. direktør

Pengeinstitut Handelsbanken
Nibevej 6
9200 Aalborg SV
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Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets væsentligste aktiviteter består i at vise en ny måde at drive forretning på. At virksomheden kan have et 
større og bredere formål end blot fortjeneste. 
At gøre dette ved at;
A) bidrage til at udrydde fattigdom, analfabetisme og uværdige levevilkår overalt i verden ved at skabe bæredygtig 
og vedvarende vækst i udviklingslande ved at skabe jobs, uddannelse og investeringer. 
B) uddanne og investere i nye iværksættere, der er drevet af en social ansvarlig og impact drevet iværksætterånd. 
Dette gøres gennem Business for Planet-programmet, hvor 40% af 1 People's fortjeneste afsættes til at støtte dette 
program. 
C) sørge for, at alle vores beslutninger, alle produkter, vi sælger og producerer, altid er i overensstemmelse med en 
People og Planet centreret tilgang. Vi er etiske og bæredygtige i alle vores beslutninger og aktiviteter. 
D) forpligte sig til at fordele 40% af vores overskud til Business for Planet-programmet samt lade 5% af vores 
overskud deles ligeligt mellem alle medarbejdere. 
 
Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 
-1.733.837, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 20.804.377, og en 
egenkapital på kr. -3.104.487.
 
Selskabet har tabt mere end halvdelen af den tegnede kapital på statusdagen, og er således omfattet
af kapitaltabsreglerne i SEL §119.
Ledelsen forventer, at selskabskapitalen kan reetableres gennem fremtidige aktiviteter.
 
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle 
stilling.
 
Forventninger til fremtiden
Resultatet er taget til efterretning af ledelsen. Resultatet fremviser dog ikke den egentlige fremgang i koncernen 
med primært driftsselskab i Indonesien, hvor virksomheden har oplevet en markant fremgang siden den nye 
markedsintroduktion i juni 2019, hvor et helt nyt og langt bredere produktsortiment blev startet og gradvist
lanceret indtil i dag og fortsat fremadrettet. Siden den nye begyndelse i juni 2019 har fremgangen været markant 
og virksomheden har oplevet en omsætningsfremgang på cirka 2000 procent i 2020 sammenlignet med 2019. Den 
markante fremgang ser ud til at fortsætte i 2021.
 
2020 har naturligvis været et anderledes år grundet covid-19 udfordringerne, men udover to måneder i april og 
maj, har virksomheden ikke mærket nedgangen, tværtimod. 2020 har givet virksomheden og dens medarbejdere 
muligheden for at tænke nyt og innovativt ift. både produkt, markedsføring, salg og distribution, og det
er ledelsens opfattelse, at dette har styrket virksomheden på alle af de nævnte områder.
 
Strategien fremadrettet er fortsat den samme med fokus på udvidelse af både markeder, produktsortiment og 
distribution. Med nye virksomhedsetableringer i Singapore, Tyskland og USA i 2021 vil organisationen stå endnu 
stærkere ift. salg, distribution og rekruttering. Derfor forventer vi også et stærkt år i hele koncernen,
hvor det klare mål er breakeven. Dette vurderes ud fra den markante fortsatte vækst i de første tre måneder af 
2021 sammenlignet med 2020, og ledelsen forventer at denne vækst fortsætter i hele 2021.
 
Som datterselskab af Impact Business Investment Group står virksomheden stærk ift. det finansieringsmæssige, og 
selskabets videre udvikling anses derfor ikke at være et problem.
 
Ledelsen ser meget store muligheder for brandet, med Trademark godkendelser på alle primære markeder, samt 
med mange ansøgninger i proces, som ledelsen forventer positiv godkendelse fra langt de fleste.
 
Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold



1 People A/S

Ledelsesberetning

- 6 -

Virksomheden har skiftet formål i december 2020, og har i den forbindelse genetableret egenkaptilaen via en 
gældskonvertering.
Selskabets nye formål fremgår af første afsnit i ledelsesberetningen.
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Generelt
Årsrapporten for 1 People A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for 
virksomheder i regnskabsklasse B.
 
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
 
Ændring i anvendt regnskabspraksis
Rettelse af væsentlige fejl vedrørende foregående år
Der foreligger mellemregning med PT One People Indonesia, og tilbage i december 2018 er dette selskab stiftet 
med en selskabskapital på IDR 10.000.000.000, svarende til DKK 4.530.000,-. 1 People ApS ejer 80% af selskabet, 
men mellemregningen er ikke konverteret til ejerskab af datterselskabet i tidligere aflagte årsrapporter.
Egenkapitalen er primo 2020 tilpasset efter indre værdis metode for kapitalandele i datterselskaber, således at 
egenkapitalen er reduceret med DKK 4.140.468
Reguleringen er ført direkte på egenkapitalen i 2020 og sammenligningstal er ikke tilpasset for 2019.
Mellemregningen med PT One People Indonesia er tilpasset.
 
Koncernregnskab
Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke 
overskrider beløbsgrænserne.
 
Rapporteringsvaluta
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
 
Generelt
 
Generelt om indregning og måling
Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.
 
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af 
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i 
resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, 
nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 
 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og 
aktivets værdi kan måles pålideligt.
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og 
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 
 
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv 
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag 
af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab 
og -gevinst over løbetiden. 
 
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, 
og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
 
Resultatopgørelsen
 
Bruttofortjeneste og -tab
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Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten 
bruttofortjeneste.
 
Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af 
færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt 
andre eksterne omkostninger.
 
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden 
årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes 
eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
 
Andre eksterne omkostninger
Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og 
markedsføringsomkostninger, autodrift mv.
 
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelsen, det administrative 
personale, kontoromkostninger og afskrivninger m.v.
 
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og 
pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er 
fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.
 
Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.
 
Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering 
af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.
 
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, 
realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed 
valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.
 
Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.
 
Skat af årets resultat
Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af 
udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat 
vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.
 
Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske 
datterselskaber.
 
Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses 
skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra 
virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).
 
Balancen
 

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
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Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af 
virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller 
tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller 
negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.
 
Virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos 
disse virksomheder nedskrives med moderselskabet andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes 
uerholdeligt.
 
Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb 
under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække 
den tilknyttede og associerede virksomheds underbalance.
 
Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning 
efter indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.
 

Varebeholdninger
Handelsvarer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.
 
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres 
med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
 
Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.
 
Andre tilgodehavender
Udskudte skatteaktiver, 
 
Likvider
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide 
beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.
 
 
Egenkapital
Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte 
eller fastsat i vedtægterne.
 
Gældsforpligtelser
Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris 
svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem 
provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.
 
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For 
obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på 
lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på 
optagelsestidspunktet.
 
I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.
 
Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret 
kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Anden gæld
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Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
 
Eventualaktiver og -forpligtelser
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 

Bruttotab -539.874 -425.793

Personaleomkostninger 1 -414.103 -480.000
Driftsresultat -953.977 -905.793

Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede 
virksomheder -389.532 0
Andre finansielle indtægter 2 580.229 6
Finansielle omkostninger 3 -970.557 -19.962
Resultat før skat -1.733.837 -925.749

Årets resultat -1.733.837 -925.749

Forslag til resultatdisponering
Overført resultat -1.733.837 -925.749
Resultatdisponering -1.733.837 -925.749
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Aktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 4, 5 0 0
Finansielle anlægsaktiver 0 0

Anlægsaktiver 0 0

Fremstillede varer og handelsvarer 1.362.000 49.516
Varebeholdninger 1.362.000 49.516

Andre tilgodehavender 19.095.724 16.137.409
Tilgodehavender 19.095.724 16.137.409

Likvide beholdninger 346.653 2.830.581

Omsætningsaktiver 20.804.377 19.017.506

Aktiver 20.804.377 19.017.506
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Note
2020

kr. 
2019

kr. 
Passiver

Virksomhedskapital 7.572.497 2.572.497
Overført resultat -10.676.984 -4.802.680
Egenkapital -3.104.487 -2.230.183

Gæld til tilknyttede virksomheder 23.625.834 20.955.726
Langfristede gældsforpligtelser 6 23.625.834 20.955.726

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag 
til social sikring 96.139 225.698
Mellemregning med indehaver 186.892 66.265
Kortfristede gældsforpligtelser 283.031 291.963

Gældsforpligtelser 23.908.865 21.247.689

Passiver 20.804.378 19.017.506

Eventualforpligtelser 7
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger 8
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Virksomheds Overført  
kapital resultat I alt

Egenkapital 1. januar 2020 2.572.497 -4.802.679 -2.230.182
Akkumuleret virkning ved 
korrektion af væsentlige fejl  -4.140.468 -4.140.468

Kapitalforhøjelse 5.000.000 0 5.000.000

Årets resultat 0 -1.733.837 -1.733.837
Egenkapital 31. december 
2020 7.572.497 -10.676.984 -3.104.487

Virksomhedskapitalen har udviklet sig således:

2020
 

2019 2018 2017 2016 

Saldo primo 2.572.497
 

2.572.497 2.572.497 2.572.497 2.572.497
Årets tilgang 5.000.000

 
0 0 0 0

Saldo ultimo 7.572.497
 

2.572.497 2.572.497 2.572.497 2.572.497
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1. Personaleomkostninger
Lønninger 404.716 480.000
Pensioner 852 0
Andre omkostninger til social sikring 634 0
Andre personaleomkostninger 7.901 0

414.103 480.000

Gennemsnitligt antal beskæftigede 1 1

2. Andre finansielle indtægter
Andre finansielle indtægter 580.229 6

580.229 6

3. Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder 953.801 0
Andre finansielle omkostninger 16.756 19.962

970.557 19.962

4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Ændring som følge af praksisændring 4.530.000 0
Kostpris ultimo 4.530.000 0

Ændring som følge af praksisændring -4.140.468 0
Årets nedskrivninger -389.532 0
Af- og nedskrivninger ultimo -4.530.000 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo 0 0

5. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder
Tilknyttede virksomheder
Navn Hjemsted Ejerandel i % Egenkapital Resultat

PT ONE People Indonesia
Denpasar, 
Indonesien 80,00 -2.311.078 -2.797.994

-2.311.078 -2.797.994

6. Langfristede gældsforpligtelser
Forfald Forfald Forfald

efter 1 år indenfor 1 år efter 5 år
Gæld til tilknyttede virksomheder 23.625.834 0 23.625.834

23.625.834 0 23.625.834

7. Eventualforpligtelser
Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.
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Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører 
sambeskatningen.
Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Agito Holding ApS, der er administrationsselskab i sambeskatningen.

8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger
Der er stillet virksomhedpant overfor Handelsbanken for i alt DKK 1.500.000,- pr. statusdagen.
Der er givet pant i: 
Driftsinventar og driftsmateriel
Lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer
Simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser
Drivmidler og andre hjælpestoffer
Goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, desígnloven, Brugsmodelloven, 
mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
Motorkøretøjer der ikke er eller tidligere har været registreret
Den borførte værdi der vedrører virksomhedspantet er pr. balancedagen: 1.362.000,-


