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Saldo Finance Oyj:n (aiemmin Tact Finance Oy) liikevaihto kasvoi 30,2 % tilikaudella 2018 ja oli 44,9 
miljoonaa euroa (2017: 34,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvun taustalla oli liiketoiminnan 
laajentaminen uusiin tuotteisiin. Yhtiön liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 20,4 % ja oli 25,8 
miljoonaa euroa (21,4 miljoonaa euroa), josta Saldo maksoi yhteisöveroa Suomeen yli 5 miljoonaa 
euroa. 
 
- Saldon liikevaihto on kasvanut yli 100% viimeisen kolmen vuoden aikana. Kasvuamme 
vauhdittivat investoinnit asiakashankinnan optimointiin, uusiin myyntikanaviin sekä vastuullisen 
luotonannon mahdollistavaan scoring-järjestelmään. Näiden lisäksi automatisoitu 
luotonantojärjestelmämme on mahdollistanut liiketoimintamme tehokkaan skaalautuvuuden ja 
innovatiiviset uudet tuotteet ovat laajentaneet palvelutarjontaamme. Tavoitteenamme on jatkaa 
merkittävää liiketoiminnan kasvua, toteaa Saldo Financen toimitusjohtaja Jarkko Mäensivu.  
 
Saldon kannattavuus jatkui erinomaisella tasolla ja sen liikevoittomarginaali oli 57,3 % (62,0 %). Yhtiö 
on erittäin vakavarainen ja sen omavaraisuusaste oli 72,4 % vuoden 2018 lopussa. 
 
Lisäkasvua uusista tuotteista ja uusilta markkinoilta 
 
Saldo on vuonna 2006 perustettu suomalainen rahoituspalveluyhtiö ja täysin automaattisten 
luottoratkaisujen johtava tarjoaja Suomessa. Yhtiön liiketoiminta muodostuu tehokkaista ja 
automatisoiduista rahoituspalveluista, joihin kuuluu erilaisia luottoja, kuten autorahoitusta.  
 
- Panostamme tulevaisuudessa yhä vahvemmin omaan finanssiteknologiaamme ja sen 
kehittämiseen. Hyödynnämme toiminnassamme uusinta teknologiaa, kuten tekoälyä ja 
koneoppimista. Strategianamme on jatkaa vahvaa kasvua nykyisillä markkinoilla, kansainvälistyä ja 
kehittää uusia innovatiivisia maksuratkaisuja eri myyntikanaviin. Haluamme olla kansainvälinen ja 
tunnettu rahoituspalvelukumppani, jonka edistyksellinen teknologia mahdollistaa ostamisen ja 
maksamisen eri myyntikanavissa, sanoo Jarkko Mäensivu.  
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Saldo lyhyesti: 
 
Saldo Finance Oyj on suomalainen rahoituspalveluyhtiö ja täysin automaattisten luottoratkaisujen 
johtava tarjoaja Suomessa. Saldo tarjoaa joustavia luottoja ja autorahoitusta sekä 
yksityishenkilöille että yrityksille. Yhtiön edistyksellinen scoring-järjestelmä varmistaa vastuullisen 
luotonannon ja oma luotonantojärjestelmä tukee liiketoiminnan kasvattamista myös 
kansainvälisesti. Saldo on vakavarainen ja luotettava kumppani, jonka liikevaihto on kasvanut 104 
% viimeisen kolmen vuoden aikana. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 45 miljoonaa euroa ja 
liikevoitto 44 %. Saldolla oli 27 työntekijää vuoden 2018 lopussa. 
 
 


