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Sterias driftsresultat opp 21% 
 

 
Det europeiske it-tjenesteselskapet Steria forbedret driftsresultatet sitt med 
21% første halvår 2004 sammenlignet med samme periode i fjor – til EUR 
17,2 millioner. Omsetningen i perioden var EUR 483,4 millioner. Resultatet 
viser EUR 8,7 millioner, en forbedringen på 9%. Tallene går frem av 
halvårsrapporten som selskapet la frem 22. september..  
 
I løpet av første halvår 2004 opplevde virksomhetsområdet for it-tjenester en vekst i 
etterspørselen i flere europeiske land. Steria økte sin totale omsetning med 1,7% 
sammenlignet med samme periode i fjor. 
 
Sterias virksomheter i Frankrike og Storbritannia har bidratt sterkt til de positive tallene, med 
en vekst på henholdsvis 7,6% og 5% sammenlignet med første halvår i fjor. Steria-konsernet 
legger ikke frem egne tall for Skandinavia eller Norge. 
 
På tross av lavere priser i dette markedet kan Steria vise til vekst både når det gjelder 
omsetning og lønnsomhet.  
 
I prognosen for andre halvår 2004 forventer selskapet en svak vekst og en forbedring av 
driftsresultatet, selv om prispresset antas å fortsette. 
. 
 
Steria (www.steria.no) 
Steria er et av Europas største it-konsulentselskaper med 8.200 ansatte og en omsetning i 2003 på NOK 7,9 
milliarder. I Norge ligger omsetningen på over 630 millioner. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner 
med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen tre hovedtjenesteområder: IT- og 
virksomhetsrådgivning; Systemutvikling og integrasjon; Drift og outsourcing. Kunder omfatter virksomheter som 
Politiet, Tollvesenet, Forsvaret, ErgoGroup, Telenor, BBS, Skatteetaten, Oslo kommune, DnB NOR, EDB Teamco, 
Statsbygg, Norsk Tipping for å nevne noen. Besøk gjerne våre webside www.steria.no - og sjekk våre referanser. 
Her finner du også en rekke fagartikler og kurstilbud med fokus på it og ledelse. 
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