Jonas Gahr Støre
Oversikt over personlig økonomi pr 31.12.2017:
Inntekter 2017
Lønn fra Stortinget:
928.543,Lønn og naturytelser fra Arbeiderpartiet: 551.735,Utbytte fra Femstø:
1.655.812,Renteinntekter:
10.898,Sum inntekter:

3.146.988,-

Skatt 2017 (anslag)
Inntektsskatt:
Utbytteskatt:
Formuesskatt:
Total:

515.100,476.800.557.800,1.549.700,-

Formue pr. 31.12.2017
Aksjer i Femstø A/S:
Bolig: (lign.verdi)
Fritidseiendom Arendal: (lign.verdi).
Aksjesparekonto:
Bankinnskudd:
Gjeld:

71.288.532,4.131.976,942.069,2.139.403,1.691.904,7.903.431,-

Netto formue pr 31.12.17:

72.290.453,-

Oppdatering 27. juli 2018
Det har kommet spørsmål om markedsverdien på boligen i Oslo
og hytta i Arendal. Det er ikke foretatt taksering av disse fordi
det ikke er noen planer om å selge. Men både i Oslo og Arendal

betales eiendomsskatt ut fra en estimert verdi. Den estimerte
verdien som legges til grunn for eiendomsskatt i 2018 er 15 020
498 for boligen i Oslo og 6 400 000 for hytta i Arendal.

Femstø A/S: (1) Nøkkeltall fra regnskap 2017
Årsresultat:

57.419.797,-

(2)

Eiendeler og gjeld:
Fondsandeler i DnB:
Fondsandeler i Danske Bank
Bankinnskudd:
Gjeld:

49.022.618,30.697.245,11.066.197,1.428.854,-

(3)
(4)

Egenkapital pr. 31.12.17:

89.357.206,-

Noter
1) Femstø A/S er et familieselskap eiet av Jonas Gahr Støre
og hans tre barn. Selskapets verdier stammer fra arv fra
Støres bestefar og foreldre og har utgangspunkt i familiens
salg av den familieeide industribedriften Jøtul i 1977.
2) Femstø har et resultat for 2017 på 57.419.797,-. Det
skyldes inntekter fra salg av aksjer i selskaper som driver
med utvikling av eiendom og eierandeler i aksjefond.
Femstø inngikk 9. juni avtale om salg av sin andeler i
eiendomsprosjekter på Ensjø/Grenseveien og det ble avtalt en
salgssum på 4.5 millioner kroner. Salget ble sluttført i oktober.
Midlene ble i sin helhet plassert i fond forvaltet av DnB.
Femstø besluttet 31. august å selge sine andeler i aksjefond
Jonas Gahr Støre arvet av sine foreldre på slutten av 1990tallet. Salget medførte en gevinst som hadde opparbeidet seg

gjennom nærmere 20 års forvaltning, og er hovedforklaringen
på Femstøs sterke resultat i 2017-regnskapet.
Andelen ble solgt etter en beslutning om at Femstøs midler uten
unntak skal være forvaltet hos norske forvaltere med
formaliserte etiske retningslinjer i samsvar med de som
anvendes av Statens pensjonsfond utland. Midlene fra de
realiserte andelene er plassert til forvaltning hos DnB.
3,4) Femstø er en passiv investor som utelukkende bruker
eksterne forvaltere, DnB og Danske Bank (Norge), og tar ikke
selv investeringsbeslutninger. Femstø vil forholde seg til denne
organiseringen så lenge Jonas Gahr Støre er aktiv i politikken.
DnB og Danske bank har plassert Femstøs midler i
rentebærende papirer og aksjefond.
Begge banker forvalter midlene i tråd med deres ansvarlige og
bærekraftige prinsipper for forvaltning, etter i hovedsak samme
retningslinjer som Statens Pensjonsfond Utland.

