Βασίλης Κ. Μπακάλης
Περίληψη Καριέρας
Εξειδίκευση στον βιομηχανικό τομέα με πλούσια εμπειρία στη διοίκηση της χρηματοοικονομικής
λειτουργίας
Στέλεχος θέσεων υψηλής ευθύνης, με εμπειρία στη Διοίκηση στα Χρηματοοικονομικά και στον εσωτερικό έλεγχο,
συνεργαζόμενος με μεγάλες διεθνείς και εγχώριες Εταιρείες, όπως Lafarge Beton, ICAP για πάνω από 25
χρόνια. Διαχειρίσθηκε πληθώρα χρηματοοικονομικών έργων σε μια ευρεία γκάμα οικονομικών κλάδων.
Αναγνωρισμένος ως ειδικός στα πεδία της αποτίμησης επιχειρήσεων, αριστοποίησης του κεφαλαίου κίνησης και
αναδιάρθρωσης χρέους.
Πολύ καλή κατανόηση του βιομηχανικού τομέα, αποκτηθείσα μέσω της συνεργασίας του με ιδιωτικές εταιρείες.
Τεχνοκράτης, με καλή κατανόηση των θεμελιωδών στις διαδικασίες και κριτική αντίληψη για πιθανές βελτιώσεις.
Εμπειρία σε πολυεθνικές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1985

Πτυχίο Οικονομικών, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ) (www.uom.gr)

2006

Δίπλωμα IFRS - International Accounting Association (British Council)

Γλώσσες : Ελληνικά (Μητρική), Αγγλικά (καλά)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σύμβουλος επιχειρήσεων

Φεβ 2013 - σήμερα

Σύμβουλος ανωτάτων διοικήσεων σε σημαντικές επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων. Εξειδίκευση σε θέματα
αποτίμησης, εξαγορών/πώλησης επιχειρήσεων καθώς και στην διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και αναδιάρθρωσης
κεφαλαιακής διάρθρωσης και τραπεζικού χρέους.

Lafarge Beton ΑΕ
Οικονομικός Διευθυντής (Chief Financial Officer – CFO)

Μαϊ 2005 - Ιαν 2013
Φεβ 2011 - Ιαν 2013

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναφερόμενος στον CEO και στον Αντιπρόεδρο Οικονομικού Ελέγχου για
τον παγκόσμιο τομέα Λατομείων και Σκυροδέματος (Παρίσι):.
Υπεύθυνος για την συνολική λειτουργία της Οικονομικής Διεύθυνσης που περιλάμβανε : Λογιστήριο, Οικονομικό
Έλεγχο (Financial Control), Πιστωτικό Έλεγχο και Χρηματοοικονομική Διαχείριση. Υπεύθυνος επίσης και για την
μηχανογράφηση (IT Department). Συνολικό δυναμικό Διεύθυνσης 25 ατόμων.

Οικονομικός Υπεύθυνος Θυγατρικών Βορ. Ελλάδας (εξωτ. συνεργάτης)

Μαϊ 2005 - Ιαν 2011

Συνεργαζόμενος με την Οικονομική Διεύθυνση, υπεύθυνος για τον οικονομικό έλεγχο (financial control) και την
διαχείριση της ενσωμάτωσης όλων των νεοαποκτηθεισών θυγατρικών (που συνιστούσαν ένα δίκτυο 6 λατομείων
και σκυροδεμάτων) στην μητρική.

Οικονομικός δ/ντης σε διάφορες εταιρίες
(ΑΤΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΕΚΤΕ ΑΤΕΒΕ κλπ)

Φεβ 1989 - Μαϊ 2005

ICAP ΑΕ (Επιχειρηματική Πληροφόρηση και Συμβ.Επιχ/σεων)
Ειδικός Συνεργάτης

Ιαν 2000 – Μαϊ 2009

Εκπόνηση μελετών επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), αναδιαρθρώσεων χρέους (debt restructuring
plans), σκοπιμότητας- βιωσιμότητας επενδύσεων (investment feasibility) και αποτίμησης επιχειρήσεων (firm
valuations). Σύνολο 40 περίπου έργων σε διάφορους κλάδους (Τηλεπικοινωνίες, Προκατασκευές, Σκυροδέματα,
Λατομεία, Δομικά Υλικά, Ξενοδοχεία, Λιπάσματα, Ένδυση, Μπαχαρικά, Εκπαίδευση κλπ). Επικεφαλής της
μελετητικής ομάδας στην πλειονότητα των έργων.
Ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις αναδιαρθρώσεων χρέους καθώς και στις περιπτώσεις αγοραπωλησίας
εταιρειών.

Όμιλος AQS (AQS, ABPM κλπ)
Εισηγητής σεμιναρίων

Ιαν 2005 – σήμερα

Εισηγητής σε σειρές επαγγελματικών σεμιναρίων στα πεδία της Αποτίμησης Εταιρειών, της Χρηματοοικονομικής
νοημοσύνης, της διαχείρισης ταμειακών ροών, του Προϋπολογισμού και του Εσωτερικού Ελέγχου.

Εξειδικευμένες δεξιότητες υπολογιστή




Βάσεις δεδομένων : SQL Server, Oracle
Γλώσσες προγραμματισμού : MS Access VBA. Transact SQL.
Εργαλεία επιχειρηματικής ευφυΐας: Excel Pivot Tables, OLAP Cubes

Επαγγελματικά Διπλώματα – Επαγγελματικοί Οργανισμοί
Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κάτοχος αδείας Λογιστή-Φοροτέχνη Α’ Τάξης, Μέλος του
Συνδέσμου Διεθνών Λογιστών (Association of International Accountants – AIA)

