SUPERLATIVER

Gisele Bündchen
(Brasil) tjente 255 mill
kr i året frem til juni
2016. Hun har avtaler
med firmaer som
Chanel, men eier
også kolleksjoner
med undertøy og
hudprodukter. Disse
fortsetter å bidra til
økt inntekt for
Bündchen, til tross for
at hun la opp som
modell i 2015.

Jim Parsons (USA), stjernen
i CBS-komiserien The Big
Bang Theory (der han spiller
Sheldon Cooper), tjente rundt
191 mill kr og ble med det
årets best betalte TVskuespiller for andre
år på rad.

Toppleder
1,12 mrd kr
I 2015–16 tjente John
Hammergren (USA)
1,12 mrd kr. Han er
administrerende direktør
og styreformann i
McKesson Corporation,
som spesialiserer
seg i helsetjenester,
medisinsk teknologi
og farmasi.

One Direction (UK/
Irland) tjente rundt
935 mill kr.
Mesteparten av
inntekten deres
kom fra On the
Road Again-
turneen i 2015.
Boybandet har
for øyeblikket
en pause.

Kevin Hart (USA) hadde mer
enn 100 forestillinger, med
en snittomsetning på over
8,5 mill kr, noe som sikret
ham en samlet inntekt på
744 mil kr.

Taylor Swift (USA) har
ikke sluppet noe album
siden 2014, men pop
ikonets 1989 World Tour
hadde en omsetning på
2,13 mrd kr, noe som
sikret henne en
inntekt på 1,45 mrd
kr. Det er mer enn
dobbelt så mye som
hun hadde i 2015.

Kjendis
1,45 mrd kr

Idrettsutøver
748 mill kr
På samme
plass som
doktor Phil på
Forbes’ toppliste for
inntekt finner vi Real
Madrid-superstjernen
Cristiano Ronaldo
(Portugal). Rundt 272 mill
kr av inntekten hans kom
fra sponsoravtaler, den
største med Nike.

Country-stjernen
Garth Brooks (USA)
tjente 595 mill kr fra
juni 2015 til juni 2016.
Inntekten hans fikk
en oppsving fra
comeback-turneen,
som gikk inn i sitt
tredje år i september
2016.

Den tidligere fribryteren
Dwayne Johnson (eller
«The Rock», USA) tjente
rundt 548 mill kr. I løpet
av perioden var han
blant annet med i San
Andreas (USA, 2015) og
Disneys Moana (USA,
2016).

Komiker
744 mill kr

Musiker (mann)
595 mill kr

Carolina Panthersquarterback Cam
Newton (USA) tjente
451 mill kr i løpet av de 12
månedene frem til
juni 2016. Uvanlig nok
for en idrettsutøver kom
mesteparten av
inntekten (rundt 349 mill
kr) fra lønn og premier
fra kamper. «Bare»
102 mill kr kom fra
sponsing.

Skuespiller
548 mill kr

Kim Kardashian West
(USA) tjente
434 mill kr. Mye av
inntekten kom
fra mobilspillet
Kim Kardashian:
Hollywood, som
omsatte for 610 mill kr
bare i 2015.

Am, fotball-spiller
451 mill kr

Indias Shah Rukh Khan,
eller SRK, tjente 281
mill kr i 2015–16. Siden
debuten i Deewana
(India, 1992) har han
vært med i mer enn
80 filmer, og han
spiller fremdeles
hovedroller i store
filmer, som Dilwale
(India, 2015).

Med rekorder som
raskeste 100 m og 200 m
har Usain Bolt (Jamaica)
hatt en inntektsøkning de
siste årene. Rundt 255 mill
kr av inntekten på 276 mill
kr kom fra sponsoravtaler.
Den største sponsoren
hans er Puma, som han
fikk mer enn 85 mill kr av.

Reality-TV-stjerne
434 mill kr

Bollywood-skuespiller
281 mill kr

Løper
276 mill kr

Band
935 mill kr

Last ned som plakat: guinnessworldrecords.com/2018

Forfatteren som
tjente mest i 2016, var
thrillerforfatteren James
Patterson (USA), med rundt
808 mill kr. Dette gjør ham
også til den nålevende
mannlige kjendisen som
tjener mest.

Forfatter
808 mill kr

> 800 mill kr

LeBron James (USA)
spiller for Cleveland
Cavaliers og tjente rundt
655 mill kr. Rundt 459 mill kr
kom fra sponsoravtaler med
merker som Nike, Coca‑Cola
og Samsung.

Basketballspiller
655 mill kr

Den av og til sjokkerende Howard
Stern (USA) tjente 723 mill kr.
I desember 2015 kunngjorde
Stern at han hadde skrevet
under en ny femårsavtale med
radiostasjonen Sirius XM.

David Copperfield
(USA) tjente rundt
544 mill kr i 2015–16.
Mesteparten av
inntekten kom fra
det populære
showet hans
i Las Vegas i
Nevada i USA.

DJ-en Calvin Harris (f. Adam
Wiles, UK) tjente 535 mill
kr. Harris lå også øverst på
inntektstoppen for DJ-er
de to årene før.

650–800 mill kr

Tryllekunstner
544 mill kr

DJ
535 mill kr

Radioprogramleder
723 mill kr

Den britiske
F1-stjernen Lewis
Hamilton tjente
391 mill kr, der
357 kom fra
premiepenger
vunnet i løp.
Hamilton sikret
seg sitt tredje
F1-mesterskap
i 2015.

Den amerikanske
skuespilleren Jennifer
Lawrence er best kjent
for rollene i storfilmene
The Hunger Games
og X-Men og tjente
rundt 391 mill kr
i 2015–16.

530–650 mill kr

Formel 1-fører
391 mill kr

Skuespiller (kvinne)
391 mill kr

380–530 mill kr

Modell
255 mill kr

TV-skuespiller (mann)
191 mill kr

190–380 mill kr

GWR presenterer kjendisene med høyest årlig inntekt fra 1. juni 2015 til 1. juni 2016, ifølge Forbes.
Den som tjener minst på listen under, har en årlig inntekt som er 500 ganger så stor som gjennomsnittsinntekten i USA. Men når det gjelder total formue, er det fremdeles samme mann som leder ...

... med høyest inntekt

Den amerikanske TV-stjernen
doktor Phil
McGraw, best kjent
for CBS-prate
programmet Dr. Phil,
tjente rundt 748 mill
kr i 2015–16.

TV-personlighet
748 mill kr

Ellen DeGeneres
(USA), skuespiller
og programleder
for sitt eget
prateprogram siden
2003, tjente rundt
638 mill kr.

TV-person (kvinne)
638 mill kr

Gordon Ramsay (UK)
er best kjent for TVprogrammer som Hell’s
Kitchen, MasterChef
USA og Ramsay’s
Kitchen Nightmares og
tjente rundt 459 mill kr.

Kokk
459 m

For femte år på rad
er Modern Family-
stjernen Sofía
Vergara (Colombia)
den kvinnelige
TV-skuespilleren som
tjener mest, med en
inntekt på 366 mill kr.

TV-skuespiller (kvinne)
366 mill kr

«King of Pop» lever videre,
i hvert fall når det gjelder
inntekt. Michael Jackson
(USA, 1958–2009) tjente
7,01 mrd kr og har toppet
Forbes’ inntektsliste for
døde kjendiser siden
2012–13.

Kjendis (død)
7,01 mrd kr

RIKESTE PERSON – 738,65 MRD KR
Ingen har samlet seg større rikdom enn Bill
Gates (eller William H. Gates III, USA). Gates
var med på å stifte Microsoft og var den
rikeste mannen i verden i 1995–2007, igjen i
2009 og har nå vært det siden 2014. 3. april
2017 hadde han en formue på 738,65 mrd
kroner. Siden 1999 har han og kona ledet Bill
& Melinda Gates Foundation, som jobber
med å løfte mange millioner mennesker ut av
fattigdom, ved å fokusere på å eliminere HIV,
malaria og andre smittsomme sykdommer.

