
Tuva Palm går in i PE Accountings styrelse – vill förenkla för
Sveriges entreprenörer
PE Accounting har sedan 2011 varit en drivande aktör i digitaliseringen av redovisning och automatiserar allt från fakturor till bokföring och
löner. När Tuva Palm nu går in i PE Accountings styrelse är det efter noggrant övervägande och med en vilja att förbättra förutsättningarna för
Sveriges entreprenörer med smarta, digitala lösningar.

”Jag brinner både för entreprenörskap, entreprenörer, och hur man genom teknik kan ta komplexitet från användaren och augmentera dem
med allt smartare tjänster. Ett område med stor potential för detta är just digital redovisning. Vi kommer se en enorm tillväxt inom den här
nischen de närmaste tre till fem åren med tjänster och verktyg som hjälper företagsledare att fokusera mer på själva företagandet och mindre
på administration. Jag har följt flera av spelarna i branschen och PE Accounting är enligt min uppfattning de som kommit absolut längst med
sin produkt. De har förstått helheten och erbjuder en lösning med både digitala smidiga verktyg och spjutspetskompetens inom redovisning
och ekonomi för att bli som en förlängd arm till vd eller finanschef. De har dessutom genom att vara gasellföretag senaste tre åren visat att de
klarar av att ta tillvara tillväxtmöjligheten på ett vettigt sätt,” berättar Tuva Palm.

Läs mer om PE Accounting, DI Gasell för tredje året i rad

Tuva har en gedigen teknisk erfarenhet och har under de senaste decennierna byggt produkter och tjänster vi använder dagligen. Hon har
bland annat varit med och utvecklat programspråket Java, byggt upp konsumentenheten på Klarna, moderniserat Nordnet och lanserat
bankappen Lunar Way i Sverige. Nu hjälper hon flera företag med strategi och digitaliseringsfrågor genom sitt konsultbolag Evolvery.
Erfarenheter som kommer väl till pass i den nya styrelserollen i PE Accounting.

"Tidigare fokuserade jag på ett företag i taget, men nu är jag med och driver förändring på fler fronter. Med mitt engagemang i PE Accountings
styrelse vill jag hjälpa till att göra tjänsten ännu smartare och kundvänligare samt nå ut till så många företag som möjligt. Idag satsar PE
Accounting på att hjälpa tjänsteföretag med 5 till 500 anställda så det finns redan nu många som skulle kunna ha hjälp av tjänsten, men ännu
inte vet hur stor skillnad det skulle göra för dem,” förklarar Tuva Palm.

PE Accountings uttalade vision sedan starten är att ge entreprenörer, företagsledare och ekonomichefer en möjlighet till kontroll i ekonomin,
effektiva och förenklade processer och uppdaterade beslutsunderlag. Det har ställt höga krav på att siffrorna ska vara korrekta och så
uppdaterade som möjligt, något som tvingat PE Accounting att hitta sin egen väg.

”Vi har sedan starten fokuserat på att skapa lite av en superdator genom att kombinera specialistkunskapen från våra ekonomer med ett
system i ständig utveckling. Där andra satt sin tilltro till artificiell intelligens eller nöjer sig med att ha skapat en digital plattform där en person
ska skriva in alla siffror själv, har vi haft respekt för vad en dator klarar och hela tiden strävat efter en perfekt kombination av system och
människa. Idag har vi exempel på företag med omkring 300 anställda som endast har en person som sköter ekonomin, det är en fingervisning
om vart vi är på väg. För oss är Tuva Palm precis rätt person att hjälpa oss bli ännu bättre och forma ett PE Accounting som fortsätter ligga i
teknikens absoluta framkant, ” berättar Olle Rydqvist, CEO och medgrundare till PE Accounting.

Ladda ner guiden "10 anledningar att digitalisera redovisningen"

Kort om PE Accounting

PE Accounting grundades 2011 av Andreas Granstedt, Olle Rydqvist och Mattias Hjalmarsson som tröttnat på släpande beslutsunderlag, brist
på kontroll och eskalerande konsultkostnader. Systemet automatiserar en rad viktiga funktioner som i vanliga fall sköts av människor och är
idag ett av de mer omfattande automatiserande ekonomisystemen. Allt ifrån fakturor, utlägg, periodiseringar, kopplingar till banker,
integrationer med andra system, tid-och projektrapportering, löner, bokföring och rapporter hänger ihop i realtid och det mesta går på
automatik. Rådgivning och support från personliga konsulter ingår.
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PE Accounting har fler än 600 kundföretag och 15.000 användare. PE Accounting växer med 50% i månaden relativt föregående år, omsatte
2018 62 msek och har omkring 75 anställda. PE Accounting räknar med en fortsatt tillväxt om 50% även under 2019.

Trustly, Doctrin, Castra, Adfenix, Kvadrat, Dynabyte och Oakwood är några exempel på tjänsteföretag som digitaliserat och automatiserat sin
ekonomi med hjälp av PE Accounting.

Mer läsning

CASE: Läs ett framgångscase

GUIDE: Ladda ner "10 anledningar att digitalisera redovisningen"

FAKTA PE ACCOUNTING: Läs mer om digital redovisning, automatisk bokföring och en komplett ekonomitjänst

Presskontakt PE Accounting: Magnus Serratusell Wallin

PE Accounting blev Di Gaseller 2016, 2017 och 2018 och har gått från att vara en uppstickare till att bli en större aktör inom redovisning,
bokföring och ekonomitjänster för växande tjänsteföretag. PE Accounting gör det möjligt för företagsledning och ekonomiansvariga att ha total
kontroll över siffrorna och följa hur det går för företaget live, var de än befinner sig. 


