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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη 26 Μαίου 2016 και ώρα
7.00 μ.μ, συγκαλείται Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην Αίθουσα
Μελών του Ιπποδρόμου με την πιο κάτω Ημερήσια Διάταξη:ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.

Έκθεση των Εφόρων (Δείτε σελ. 4)

2.

Έγκριση των πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της
26/5/2015.

3.

Υποβολή προς έγκριση των λογαριασμών της Αρχής για το έτος
2015 (Δείτε σελ. 121)

4.

Υποβολή για έγκριση των τροποποιήσεων του Ιπποδρομιακού
Κώδικα και του Αρχείου Εγγραφής Ίππων που έκαμαν οι Έφοροι
της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ύστερα από την τελευταία
Ετήσια Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 25 (8) (δ) του
Καταστατικού της Αρχής. Το Παράρτημα αυτό περιέχει επίσης
οδηγίες που εκδόθηκαν από τους Εφόρους για την ίδια περίοδο
(Δείτε σελ. 42)

5.

Πρόταση όπως και τα επόμενα έτη προκηρύσσονται Μικτές
Ιπποδρομίες κάθε έτος ως πιο κάτω:

Tριάντα (30) Μικτές Ιπποδρομίες των οποίων οι όροι θα
υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για έγκριση, για το έτος
2017 οι όροι των ιπποδρομιών ακολουθούν. Η ημερομηνία
διεξαγωγής των ιπποδρομιών θα εγκρίνεται από τους Εφόρους.
2



6.

Δέκα (10) Μικτές Ιπποδρομίες των οποίων οι όροι και η
ημερομηνία διεξαγωγής τους θα τυγχάνουν της έγκρισης των
Εφόρων.

Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να γίνει σε Ετήσια Γενική
Συνέλευση.

Ανδρέας Γαλαξής
Γραμματέας
Λευκωσία 05 Mαίου 2016
Σημείωση: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 33 του
Καταστατικού της Ιπποδρομιακής Αρχής.

****************
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Μετά την αποχώρηση του ως Πρόεδρος του Σώματος διορίστηκε ο κ.
Philip Anderson ο οποίος υπηρέτησε για 30 χρόνια ως Ελλανοδίκης σε
Ιπποδρόμους της Αυστραλίας και Μαλαισίας με πλούσιο βιογραφικό.
O πιο πάνω αποχώρησε το Νοέμβριο του 2015 και ως Πρόεδρος των
Ελλανοδικών επανήλθε ο κ. Marcus Weedon.
Δυστυχώς με την έναρξη του νέου Ιπποδρομιακού Έτους συνέβηκαν
δυσάρεστα γεγονότα τα οποία έδωσαν στο άθλημα αρνητική εικόνα.
Στις 17 Ιανουαρίου 2016 ενώ ο Πρόεδρος των Ελλανοδικών κ. Marcus
Weedon οδηγούσε το αυτοκίνητο του γύρω στις 8.00 μ.μ. διενεργήθηκε
σοβαρή εγκληματική πράξη εναντίον του, ευτυχώς χωρίς να
τραυματιστεί. Μετά το συμβάν οι Ελλανοδίκες ανακοίνωσαν ότι στις
επόμενες
δύο
ιπποδρομιακές
συναντήσεις
που
ήταν
προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 20 και 24 Ιανουαρίου θα
απέχουν από τα καθήκοντα τους και ως εκ τούτου ματαιώθηκαν.
Ενόψει των πιο πάνω στις 20 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε
κοινή συνεδρία των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής με την
Επιτροπεία της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας κατά την οποία αφού
έγινε ανασκόπηση των γεγονότων αποφασίστηκε η ματαίωση των
ιπποδρομιακών συναντήσεων μέχρι και τις 7 Φεβρουαρίου 2016 σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για την εγκληματική ενέργεια εναντίον του
Προέδρου των Ελλανοδικών και έμπρακτης συμπαράστασης προς
τους Ελλανοδίκες για το έργο που επιτελούν. Επίσης σκοπός της
απόφασης ήταν να αποκαλυφθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι των
εγκληματικών πράξεων και να ευαισθητοποιηθούν όλοι όσοι
ασχολούνται με το άθλημα των ιπποδρομιών.
Μετά από εισήγηση της Λέσχης Ιπποδρομιών για επανέναρξη των
ιπποδρομιών αποφασίζεται από τις 3/2/2016 να επαναρχίσουν οι
ιπποδρομίες.
Εν’ τω μεταξύ κατά τη διάρκεια της διακοπής των ιπποδρομιών όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την
αμέριστη συμπαράσταση τους προς τους Ελλανοδίκες και το έργο που
επιτελούν και ζήτησαν επιτακτικά την εφαρμογή των κανονισμών από
όλους που συμμετέχουν στο άθλημα των ιπποδρομιών.
Την 1η Μαρτίου 2016 οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής αφού
εξέτασαν καταγγελίες προπονητή εναντίον του Προέδρου των
Ελλανοδικών κ. Marcus Weedon απέσυραν την χορηγηθείσα σ’ αυτόν
άδεια ως Αξιωματούχου για το έτος 2016.
Μετά τα πιο πάνω Πρόεδρος του Σώματος των Ελλανοδικών έχει
διοριστεί ο κ. Ian Paterson από την Αυστραλία με πλούσιο βιογραφικό
και με μακροχρόνια υπηρεσία σε διάφορες χώρες.
Οι Έφοροι είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ελλανοδικών κατά
την οποία έγινε αναφορά
στα σοβαρά προβλήματα που
παρουσιάζονται κατά την ημέρα των ιπποδρομιακών συναντήσεων και
ότι αναμένεται από τους Ελλανοδίκες αυστηρή εφαρμογή των
προνοιών του Ιπποδρομιακού Κώδικα. Μεταξύ των άλλων που
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τέθηκαν ήταν οι αντιφατικές επιδόσεις, οι περιπτώσεις όπου οι
αναβάτες δεν λαμβάνουν όλα τα λογικά και επιτρεπόμενα μέτρα κατά
τη διάρκεια της ιπποδρομίας ούτως ώστε να πάρουν την καλύτερη
δυνατή θέση, η ασφάλεια των αναβατών κατά τη διαδρομή και η
πειθαρχία στους χώρους του ιπποδρόμου.
Η Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από τέσσερεις
Εφόρους έχει εξετάσει αριθμό ιπποδρομιών όπου διαπιστώνονται λάθη
και παραλείψεις. ‘Όπως γνωρίζετε ο ρόλος της Επιτροπής είναι καθαρά
συμβουλευτικός και δεν έχει καμία ανάμειξη στις αποφάσεις των
Ελλανοδικών.
Το έργο της εν λόγω Επιτροπής, με τις συχνές αλλαγές στο δωμάτιο
των Ελλανοδικών, ιδιαίτερα των Προέδρων, δεν ήταν το αναμενόμενο.
ii. Κωδικοποίηση ποινών
Η κωδικοποίηση των ποινών και οι κατευθυντήριες γραμμές προς τους
Ελλανοδίκες έχουν δημοσιευτεί και τέθηκαν σε εφαρμογή.
Οι ποινές που προβλέπονται είναι μέσα στα πλαίσια των προνοιών του
Ιπποδρομιακού Κώδικα και δεν υπερβαίνουν τις εξουσίες των
Ελλανοδικών.
Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν τις περισσότερες περιπτώσεις
που οι Ελλανοδίκες κατά τη διάρκεια της Ιπποδρομιακής Συνάντησης
μπορεί να επιληφθούν για παραβίαση των προνοιών του
Ιπποδρομιακού Κώδικα και θα ακολουθούνται από τους Ελλανοδίκες
εάν όμως για οποιοδήποτε λόγο θα επιβάλουν ποινή μεγαλύτερη ή
μικρότερη από ότι αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές οφείλουν
να δώσουν δικαιολογητικά για την απόφαση τους.
iii. Πειθαρχική Επιτροπή
Μετά την αποχώρηση του Προέδρου της Επιτροπής Δημητράκη
Στυλιανίδη την 1/9/2015 οι Έφοροι διόρισαν τον κ. Ανδρέα Πασχαλίδη,
πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου ως Μέλος της Επιτροπής.
Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής διορίστηκε ο κ. Δώρος
Ιωαννίδης, και το τρίτο Μέλος παραμένει ο Δρ. Χριστόδουλος Λιβέρης.
Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει εκδικάσει 11 περιπτώσεις ανεύρεσης
απαγορευμένων ουσιών. Δυστυχώς η ανεύρεση απαγορευμένων
ουσιών συνεχίζεται παρά τις ποινές που επιβάλλονται.
Για όλα τα δείγματα ούρων που λήφθηκαν από αναβάτες και
μαθητευόμενους αναβάτες οι αναλύσεις ήταν καθαρές σύμφωνα με την
έκθεση του χημείου.
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2. Ιπποπαραγωγή
Βιβλίο Γενεαλογίας
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω
φαίνεται ότι από το 2012 άρχισε πτωτική πορεία όσον αφορά τις
γεννήσεις των πώλων μέχρι και το 2015. Το 2016 διαφαίνεται ότι οι
γεννήσεις των πώλων θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα του έτους
2015.


Το 2012 υπηρετήθηκαν 579 φορβάδες (Καθαρόαιμες και Κυπριακής
εκτροφής) και το 2013 γεννήθηκαν 391 πώλοι σύμφωνα με τις
δηλώσεις των Ιπποπαραγωγών. Τοποθετήθηκε microchip σε 334
πώλους και έγινε εξέταση DNA.



Το 2013 υπηρετήθηκαν 436 φορβάδες (Καθαρόαιμες και Κυπριακής
εκτροφής) και το 2014 γεννήθηκαν 279 πώλοι σύμφωνα με τις
δηλώσεις των Ιπποπαραγωγών. Τοποθετήθηκε microchip σε 252
πώλους και έγινε εξέταση DNA.



Το 2014 υπηρετήθηκαν 475 φορβάδες (Καθαρόαιμες και Κυπριακής
εκτροφής) και το 2015 γεννήθηκαν 295 πώλοι σύμφωνα με τις
δηλώσεις των Ιπποπαραγωγών. Τοποθετήθηκε microchip σε 270
πώλους και έγινε εξέταση DNA.



Το έτος 2015 έχουν υπηρετηθεί 448 φορβάδες (Καθαρόαιμες και
Κυπριακής εκτροφής) και υπολογίζεται ότι φέτος θα γεννηθούν 310
πώλοι.
Τα κίνητρα που δόθηκαν μετά από συνεννόηση με τη Λέσχη
Ιπποδρομιών μετά το έτος 2014 έχουν δώσει θετικά αποτελέσματα.
Ανέκοψαν την πτωτική πορεία των γεννήσεων, μείωσαν τον αριθμό
των φορβάδων που εγκατέλειπαν την ιπποπαραγωγή και αύξησαν των
αριθμό των φορβάδων που υπηρετήθηκαν για πρώτη φορά (παρθένες)
λαμβάνοντας υπόψη το έτος 2013.
Παρθένες φορβάδες (υπηρετήθηκαν για πρώτη φορά).
Έτος
2012

88

2013

62

2014

86

2015

81

Τα κίνητρα που δόθηκαν είναι:
(α) Παραχώρηση επιδόματος γέννας ύψους €800 για κάθε γέννηση
πώλου τα έτη 2015, 2016 και 2017.

7

(β) Τα τέλη εγγραφής των πώλων που γεννήθηκαν το 2015, 2016, ή
που θα γεννηθούν το 2017 δεν θα καταβληθούν από τους
ιπποπαραγωγούς και το κόστος θα επωμισθούν από κοινού η
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας.
Το τέλος εγγραφής πώλου ανέρχεται συνολικά στα €158,60 και
περιλαμβάνει την εγγραφή πώλου, πιστοποιητικό καταγωγής,
διαβατήριο, εμφύτευση microchip και τέλος για την εξέταση DNA.
(γ) Το χρηματικό τέλος για την εγγραφή παρθένας φορβάδας ύψους
€20,34 δεν θα καταβάλλεται για τις φορβάδες που υπηρετήθηκαν
για πρώτη φορά (παρθένες φορβάδες) το έτος 2015 ή θα
υπηρετηθούν το έτος 2016 και 2017.
(δ) Το χρηματικό τέλος για εξέταση DNA τοκάδας ύψους €77,27 δεν θα
καταβάλλεται για το 2015, 2016 και 2017.
Πλήρη και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για την Ιπποπαραγωγή
δημοσιεύονται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση.
3. Μικτές Ιπποδρομίες για το έτος 2017 και μετέπειτα
Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας εισηγήθηκε όπως και για τα
επόμενα έτη 2017, και μετέπειτα προκηρύσσονται σαράντα (40) Μικτές
Ιπποδρομίες κάθε έτος.
Οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής αφού εξέτασαν τις εισηγήσεις της
Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας και αφού έλαβαν υπόψη ότι:




Ο αριθμός των ίππων που είναι υπό προπόνηση μειώνεται.
Η συμμετοχή νεαρών ίππων στις ιπποδρομίες έχει περιοριστεί
ιδιαίτερα των διετών και τριετών.
Ο αριθμός των ίππων σε ορισμένες κλάσεις έχει μειωθεί και
προβλέπεται περαιτέρω μείωση του.
Αριθμός ίππων δεν μπορεί να διαγωνιστεί λόγω ψηλού Γενικού
Ισοζυγισμού.

αποφάσισαν να εισηγηθούν στη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα ούτως
ώστε να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα ιπποδρομιών με ενδιαφέρουσες
ιπποδρομίες στις οποίες να μπορεί να συμμετάσχει ικανοποιητικός
αριθμός ίππων και να δίδεται επίσης η ευκαιρία να προγραμματίζονται
ιπποδρομίες για ίππους των οποίων η πιθανότητα συμμετοχής είναι
πολύ περιορισμένη και σε βάθος χρόνου μπορεί να καταστεί αδύνατη.
i.

Tριάντα (30) Μικτές Ιπποδρομίες των οποίων οι όροι καθορίζονται
για το έτος 2017 και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση για
έγκριση.
Η ημερομηνία διεξαγωγής τους θα τυγχάνει της έγκρισης των
Εφόρων, μετά από εισήγηση της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας.
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ii.

Δέκα (10) Μικτές Ιπποδρομίες για το έτος 2017 οι όροι των οποίων
θα υποβάλλονται για έγκριση στην Ιπποδρομιακή Αρχή καθώς και η
ημερομηνία διεξαγωγής τους από τη Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος κατά
περιόδους.

iii.

Oποιαδήποτε Μικτή ιπποδρομία σε περίπτωση που ματαιώνεται
μετά την προκήρυξη της, να μπορεί να επαναπροκηρύττεται εντός
του έτους.

Λεπτομέρειες αναφέρονται στον κατάλογο των Μικτών Ιπποδρομιών για το
έτος 2017 πιο κάτω.
Τα επόμενα έτη 2018 και μετέπειτα, οι πιο πάνω σαράντα (40) Μικτές
Ιπποδρομίες υποβάλλεται εισήγηση να συνεχίσουν να προκηρύσσονται
και σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα τυγχάνει της έγκρισης της
Γενικής Συνέλευσης.
Όσον αφορά τις δέκα (10) Μικτές ιπποδρομίες για το έτος 2016 των
οποίων οι όροι υποβάλλονται από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
καθώς και η ημερομηνία διεξαγωγής τους στην Ιπποδρομιακή Αρχή για
έγκριση, γίνεται εισήγηση να μην ανακοινώνονται τρείς μήνες πριν την
προκήρυξη τους όπως ήταν η απόφαση της περσινής Γενικής Συνέλευσης
ενόψει των σοβαρών δυσκολιών που παρατηρούνται στην ετοιμασία του
προγράμματος ιπποδρομιών.
4.

Ιπποδρομιακός Κώδικας – Τροποποιήσεις
Οι Έφοροι έχουν προβεί σε τροποποιήσεις των Κανονισμών και των
Οδηγιών του Ιπποδρομιακού Κώδικα καθώς και των Κανονισμών του
Κυπριακού Stud Book (όλες εσωκλείονται), για τις οποίες θα ζητήσουμε
στη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης την έγκριση σας, σύμφωνα με το
άρθρο 25 (8) (δ) του καταστατικού της Αρχής.
Συνοπτικά αναφέρονται οι σημαντικότερες τροποποιήσεις που έγιναν:


Τροποποίησαν τα βάρη στις ιπποδρομίες με επιβαρύνσεις ανάλογα με
το φύλο και την ηλικία ούτως ώστε:
- στις ιπποδρομίες όπου διαγωνίζονται μόνο φορβάδες διετείς ή
τριετείς μέδεν ή με τον ίδιο αριθμό νικών τα βάρη θα είναι 56
κιλά.
- Στις ιπποδρομίες όπου διαγωνίζονται μόνο διετείς ή τριετείς
κήλωνες και εκτομίες μέδεν ή με τον ίδιο αριθμό νικών τα βάρη
θα είναι 58 κιλά.
- Στις ιπποδρομίες όπου διαγωνίζονται διετείς ή τριετείς κήλωνες,
εκτομίες και φορβάδες μέδεν ή με τον ίδιο αριθμό νικών , τα
βάρη καθορίζονται 58 κιλά για τους κήλωνες και εκτομίες και 56
κιλά για τις φορβάδες.
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Στις ιπποδρομίες ισοζυγισμού αν αμέσως μετά το στάδιο των
διαγραφών το βάρος που φέρει ο ίππος με αριθμό 1 είναι λιγότερο από
59 κιλά θα αυξάνεται στα 59 κιλά και ανάλογα θα αυξάνονται και τα
βάρη των υπόλοιπων ίππων.



Τροποποίησαν τα βάρη των πιο κάτω Κλασσικών Ιπποδρομιών Group
1 ούτως ώστε στις ιπποδρομίες όπου διαγωνίζονται κήλωνες, εκτομίες
και φορβάδες τα βάρη καθορίζονται σε 58 και 56 κιλά αντίστοιχα ενώ
στις ιπποδρομίες που διαγωνίζονται μόνο κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά
και στις ιπποδρομίες που διαγωνίζονται μόνο φορβάδες 58 κιλά.
Κλασσικές Ιπποδρομίες Gr.1
- Έπαθλο Saint Leger
- Έπαθλο Μαραθώνος
- Κύπελλο Των Χιλίων Γκινέων
- Κύπελλο Δύο Χιλιάδων Γκινέων
- Κύπελλο Αμαζώνων
- Κύπελλο Αμαθούντος
- Κύπελλο Εκλιπς
- Κύπελλο Λεωνίδα Σταυράκη
- Κύπελλο Κυπριακής Δημοκρατίας
- Κύπελλο Γεώργιου Σταυράκη
- Κύπελλο Κυπριακό Οουκς
- Κύπελλο Κυπριακό Ντέρμπι
- Κύπελλο Αφροδίτης
- Κύπελλο Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου



Αποφάσισαν την αλλαγή στις ημερομηνίες διεξαγωγής δώδεκα (12)
Κλασσικών Ιπποδρομιών για καλύτερο προγραμματισμό:
- Κύπελλο Χιλίων Γκινέων Gr.1
- Κύπελλο Δύο Χιλιάδων Γκινέων Gr.1
- Κύπελλο Αμαζώνων Gr.1
- Κύπελλο Αμαθούντος Gr.1
- Κύπελλο Εκλιπς Gr.1
- Κύπελλο Λεωνίδα Σταυράκη Gr.1
- Κύπελλο Οουκς Gr.1
- Κύπελλο Κυπριακό Ντέρμπι Gr.1
- Κύπελλο Αφροδίτης Gr.1
- Κύπελλο Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου Gr.1
- Πρωτάθλημα Κουρίου Gr.2
- Πρωτάθλημα Σαλαμίνος Gr.2



4η εβδομάδα Μαΐου
1η εβδομάδα Ιουνίου
2η εβδομάδα Ιουνίου
3η εβδομάδα Ιουνίου
4η εβδομάδα Ιουνίου
1η εβδομάδα Ιουλίου
3η εβδομάδα Νοεμβρίου
4η εβδομάδα Νοεμβρίου
1η εβδομάδα Δεκεμβρίου
2η εβδομάδα Δεκεμβρίου
4η εβδομάδα Νοεμβρίου
1η εβδομάδα Δεκεμβρίου

Τροποποίηση των προνοιών της Οδηγίας Ε3 – Άρθρο 6 της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών – Ουσίες που καθορίζονται όρια
με την προσθήκη της ουσίας cobalt (0.1 microgram total cobalt per
milliliter in urine).
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Προσθήκη Οδηγίας για την Ευθανασία Ίππου όπου καθορίζονται οι
λόγοι και η διαδικασία για την ευθανασία.



Τροποποίηση της Οδηγίας Δ3, Δ4 και Θ2 που αφορούν την Αφετηρία.

5. Ταμείο
Ατυχημάτων
Προπονητών,
Προπόνησης και Σταβλιτών.

Αναβατών,

Αναβατών

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου στις 7 Ιουλίου 2015 αποφάσισε τον
τερματισμό της διαχείρισης του Ταμείου από την Ιπποδρομιακή Αρχή.
Μετά την απόφαση αυτή οι Σύνδεσμοι Προπονητών, Αναβατών,
Σταβλιτών και Αναβατών Προπόνησης, προχώρησαν στη σύσταση και
εγγραφή της Εταιρείας Horsemen Association Ltd η οποία έχει αναλάβει τη
διαχείριση του Ταμείου από την 1/1/2016..
Επιπρόσθετα αποφασίστηκε ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή θα τηρεί μόνο το
λογιστικό τμήμα του Ταμείου.
6. Οικονομική κρίση και ιπποδρομίες
Όπως είναι σε όλους μας γνωστό και το 2015 ήταν μία δύσκολη χρονιά για
την οικονομία του τόπου μας όπως και τα προηγούμενα χρόνια 2013 και
2014.
Το άθλημα των ιπποδρομιών και γενικά η ιππική βιομηχανία έχει
επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της επικρατούσας οικονομικής κρίσης.
Από τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο γραφείο της Ιπποδρομιακής
Αρχής, ο αριθμός των νεαρών ίππων, ιδιαίτερα των διετών που
λαμβάνουν μέρος στις ιπποδρομίες μειώνεται και οι προβλέψεις δεν είναι
ενθαρρυντικές.
Συμμετοχή Διετών Ίππων στις Ιπποδρομίες
Έτος

Ίπποι

Καθαρόαιμοι

Κυπριακοί

2010
2011
2012
2013
2014
2015

89
84
66
76
61
43

42
41
25
33
21
21

47
43
41
43
40
22

Το έτος 2016 προβλέπεται ο αριθμός των διετών που θα διαγωνιστούν θα
κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά.
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Συμμετοχή Τριετών Ίππων στις Ιπποδρομίες
Έτος

Ίπποι

Καθαρόαιμοι

Κυπριακοί

2010
2011
2012
2013
2014
2015

266
249
255
207
230
214

128
105
121
87
91
90

138
144
134
120
139
124

Στα πιο πάνω (διετή και τριετή) δεν περιλαμβάνονται οι ίπποι που
εισήχθηκαν από το εξωτερικό.
Αναφορικά με τον αριθμό των ίππων υπό προπόνηση συνεχίζεται να
παρατηρείται μείωση, όμως σε μικρότερο βαθμό, σε σύγκριση με τα
τελευταία χρόνια,
το Δεκέμβριο του 2013 ήταν δηλωμένοι υπό
προπόνηση 1217 ίπποι τον δε Μάιο του 2015 μειώθηκαν σε 952 και το
Μάιο του 2016 μειώθηκαν σε 934.
Αναμένεται ότι ο αριθμός των ίππων υπό προπόνηση θα παραμείνει στα
σημερινά επίπεδα διότι περαιτέρω μείωση του θα επιφέρει δυσκολίες στον
προγραμματισμό των ιπποδρομιών.
Η απόφαση να αρθεί ο ηλικιακός περιορισμός της συμμετοχής ίππων στις
ιπποδρομίες δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το έτος 2015
διαγωνίστηκαν τρείς (3) ίπποι ηλικίας 12 ετών με σύνολο συμμετοχών 8,
ενώ ίπποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν συμμετείχαν στις ιπποδρομίες.
Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση της Ιπποδρομιακής Αρχής παρά
τη μείωση των μισθών των υπαλλήλων και γενικά όλων των εξόδων δεν
αναμένεται σύντομα να βελτιωθεί. Καταβάλλεται προσπάθεια να μην
επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία του γραφείου.
Οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής στηρίζουν τις προσπάθειες της
Επιτροπείας της Λέσχης Ιπποδρομιών για εξαγωγή του στοιχήματος στις
Κυπριακές ιπποδρομίες στο εξωτερικό όπως επίσης και οποιαδήποτε
άλλη προσπάθεια για καλυτέρευση των οικονομικών της Λέσχης
Ιπποδρομιών.
7. Eυχαριστίες
Εκ μέρους των Εφόρων, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μας προς τον
Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπείας της Λέσχης Ιπποδρομιών
Λευκωσίας και τους Αξιωματούχους της, για τη συνεργασία που είχαμε,
προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής για την
προσφορά τους, καθώς και στους Νομικούς Συμβούλους και στους
Ελεγκτές μας.
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Επίσης, εκφράζω, τις ευχαριστίες των Εφόρων προς τους Ελλανοδίκες,
τους Αξιωματούχους, τον Διευθυντή και το προσωπικό της Αρχής, τον
ΣΙΔΙΚ και το Σύνδεσμο Ιπποπαραγωγών, τους Συνδέσμους Προπονητών
και Αναβατών και όλους όσους συνέβαλαν στην ομαλή διεξαγωγή των
ιπποδρομιών. Ευχαριστίες επίσης εκφράζω, στους ιδιοκτήτες αλόγων και
ιπποπαραγωγούς.
Τελειώνοντας, εκφράζω την εκτίμηση μου, προς τους συναδέλφους μου
Εφόρους, για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα.

Με εκτίμηση,

Στέλιος Παναγίδης
Πρόεδρος
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ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

28/1/2015, ιπποδρομία αρ. 86
ΤΖΙΕΗΚΟΠ
Βασιλική Νικολάου
Testosterone
€12,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

25/2/2015 , ιπποδρομία αρ. 161
ΚΑΠΤΑΙΝ ΤΣΑΚΡΟΣ
Ανδρέας Κωνσταντίνου
Benzoylecgonine
€12,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

25/3/2015 , ιπποδρομία αρ. 250
ΚΟΥΓΚ ΦΟΥ
Ανδρέας Σταυρινίδης
Hydroxyethylpromazine sulphoxide
€12,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

1/3/2015 , ιπποδρομία αρ. 174
ΙΠΠΟΘΕΟΣ
Πανίκος Ονουφρίου
Benzoylecgonine
€13,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

1/4/2015 , ιπποδρομία αρ. 268
ΣΕΛΕΣΤΙΝΑ
Αγάπιος Γεωργίου
Benzoylecgonine
€12,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

7/6/2015 , ιπποδρομία αρ. 468
ΧΑΗ ΚΛΑΣΣ (GB)
Ηλίας Κρητικός
Minoxidil
€12,000
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Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

10/6/2015, ιπποδρομία αρ. 478
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ
Mίμης Ρωσσίδης
Minoxidil
€12,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

10/6/2015, ιπποδρομία αρ. 479
ΤΑΡΑ ΕΞΠΡΕΣ
Χρίστος Χριστοφόρου
Norketamine
€13,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

23/9/2015, ιπποδρομία αρ. 755
ΚΑΤΑΣΤΡΟΣ
Βασιλική Νικολάου
Betamethasone
€12,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

1/10/2015 , ιπποδρομία αρ. 778
ΘΑΛΑΣΣΟΦΙΛΗΤΗ
Κυριάκος Ροδή Κυριάκου
3-hydroxylidocaine
€7,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

21/10/2015 , ιπποδρομία αρ. 836
ΡΟΖΑΦΙΡΑ
Θεοδόσης Θεοδοσίου
Scopolamine
€12,000
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ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
1. ΚΥΠΕΛΛΟ “XEΙΜΩΝΟΣ” LISTED
1η Εβδομάδα Ιανουαρίου. Κυπριακής εκτροφής ίπποι 4 & 5 ετών νικητές και
Καθαρόαιμοι ίπποι 4 & 5 ετών νικητές που γεννήθηκαν στην Κύπρο.
Βάρη:
Κήλωνες και εκτομίες 55 κιλά, φορβάδες 53 κιλά. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο: €6700.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2015:
α) Νικητής ημικλασσικής ιπποδρομίας (Listed) για κάθε νίκη
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 3 (Group 3)
για κάθε νίκη
γ) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη

1 κιλό
1 ½ κιλό
2 κιλά

2. ΕΠΑΘΛΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ” Gr. 2.
3η Εβδομάδα Ιανουαρίου. Κλασσική ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4
ετών και άνω νικητές, κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην
Κύπρο. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 53.1/2 κιλά, φορβάδες 51.1/2 κιλά. Δεν
παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 1200 μέτρα.
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό
κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό
Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Χρηματικό έπαθλο €10680.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2015:α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1)
για κάθε νίκη
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1 ½ κιλό
3 κιλά

3. ΕΠΑΘΛΟ “ANTΩΝΗ ΠΕΤΡΗ” Gr. 2.
4η Εβδομάδα Ιανουαρίου. Κλασσική ιπποδρομία για Κυπριακής εκτροφής ίππους
4 ετών και άνω νικητές, κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες. Βάρη: Κήλωνες και
εκτομίες 53.1/2 κιλά, φορβάδες 51.1/2 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για
μαθητευόμενους. Απόσταση 1200 μέτρα. Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι
ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε
περίπτωση που ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ
των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Χρηματικό έπαθλο €10680.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2015:α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1)
για κάθε νίκη

1 ½ κιλό
3 κιλά

4. ΚΥΠΕΛΛΟ “AΙΜ. ΤΑΒΕΡΝΑΡΗ” LISTED.
2η Εβδομάδα Φεβρουαρίου. Καθαρόαιμοι ίπποι 1ης κλάσης 4 ετών και άνω που
γεννήθηκαν στην Κύπρο. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Απόσταση 1600 μέτρα.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό ελεύθερο
ισοζυγισμό στην ιπποδρομία κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που
ίπποι έχουν τον ίδιο ελεύθερο ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χρηματικό έπαθλο
€6000.
5. ΚΥΠΕΛΛΟ “ΛΙΜΝΙΑ” LISTED.
3η Εβδομάδα Φεβρουαρίου. Κυπριακής εκτροφής ίπποι 1ης κλάσης 4 ετών και
άνω. Ελεύθερος Ισοζυγισμός. Απόσταση 1600 μέτρα.
Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό ελεύθερο
ισοζυγισμό στην ιπποδρομία κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που
ίπποι έχουν τον ίδιο ελεύθερο ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χρηματικό έπαθλο
€6000.
6. ΕΠΑΘΛΟ “SAINT LEGER” Gr. 1.
2η Εβδομάδα Μαρτίου. Κλασσική ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών
και άνω που γεννήθηκαν σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάρη:
Κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών
για μαθητευόμενους. Απόσταση 2450 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €11160.
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Ι) Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι νικητές κλασσικών ιπποδρομιών. Αν
εγγραφούν πέραν των 12 ίππων τότε προτεραιότητα θα έχουν οι ίπποι με τον πιο
ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών.
ΙΙ) Aν εγγραφούν λιγότεροι των 12 ίππων τότε ο αριθμός θα συμπληρωθεί με
τους ίππους που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. Αν ίπποι έχουν τον ίδιο
Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων αυτών θα γίνεται με
κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
7. ΕΠΑΘΛΟ “ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ” Gr. 1.
3η Εβδομάδα Μαρτίου. Κλασσική ιπποδρομία για ίππους Κυπριακής εκτροφής 4
ετών και άνω. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Δεν
παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 2450 μέτρα.
Χρηματικό έπαθλο €14100.
Ι) Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι νικητές κλασσικών ιπποδρομιών. Αν
εγγραφούν πέραν των 12 ίππων τότε προτεραιότητα θα έχουν οι ίπποι με τον πιο
ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών.
ΙΙ) Aν εγγραφούν λιγότεροι των 12 ίππων τότε ο αριθμός θα συμπληρωθεί με
τους ίππους που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. Αν ίπποι έχουν τον ίδιο
Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων αυτών θα γίνεται με
κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
8. ΚΥΠΕΛΛΟ “25HΣ ΜΑΡΤΙΟΥ” Gr. 2.
4η Εβδομάδα Μαρτίου. Κλασσική ιπποδρομία για 3ετείς κήλωνες, εκτομίες και
φορβάδες Κυπριακής εκτροφής. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 55 κιλά, φορβάδες
53 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 1200
μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €9910.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 1/1/2015:α)

Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 3 (Group 3)
για κάθε νίκη
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη

2 κιλά
3 κιλά

9. ΚΥΠΕΛΛΟ “1HΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ” Gr. 2.
1η Εβδομάδα Απριλίου. Κλασσική ιπποδρομία για 3ετείς Καθαρόαιμους κήλωνες,
εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες
55 κιλά, φορβάδες 53 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους.
Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €9910.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 1/1/2015:
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α)

Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 3 (Group 3)
για κάθε νίκη
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη

2 κιλά
3 κιλά

10. ΚΥΠΕΛΛΟ “ANOΙΞΕΩΣ” LISTED –
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ G. W. PORTSMOUTH
2η Εβδομάδα Απριλίου.
Κυπριακής εκτροφής ίπποι 4 & 5 ετών νικητές και
Καθαρόαιμοι ίπποι 4 & 5 ετών νικητές που γεννήθηκαν στην Κύπρο.
Βάρη:
Κήλωνες και εκτομίες 55 κιλά, φορβάδες 53 κιλά. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο: €6700.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2015:
α) Νικητής ημικλασσικής ιπποδρομίας (Listed) για κάθε νίκη
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 3 (Group 3)
για κάθε νίκη
γ) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη

1 κιλό
1 ½ κιλό
2 κιλά

11. ΚΥΠΕΛΛΟ “ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ” LISTED
1η εβδομάδα Μαίου. Καθαρόαιμες φορβάδες 4 ετων και άνω νικήτριες 3
ιπποδρομιών και άνω που γεννήθηκαν στην Κύπρο. Βάρη ανάλογα με τις νίκες.
Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο €6,000. Επίδομα Ιπποπαραγωγού
€1200.
‘Ιπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
Βάρη:
Νικήτριες 3 ιπποδρομιών 51 κιλά και για κάθε επιπρόσθετη νίκη επιβάρυνση 2 κιλά.
Επιπλέον επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2015:α) Νικήτρια ημικλασσικής ιπποδρομίας (Listed) για κάθε νίκη

1 κιλό

β) Νικήτρια κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 3 (Group 3)
για κάθε νίκη

1 ½ κιλό

γ) Νικήτρια κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη

2 κιλά
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12. ΚΥΠΕΛΛΟ “ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ” LISTED
1η εβδομάδα Μαίου. Κυπριακής εκτροφής φορβάδες 4 ετών και άνω νικήτριες
3 ιπποδρομιών και άνω που γεννήθηκαν στην Κύπρο. Βάρη ανάλογα με τις
νίκες. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο €6,000. Επίδομα
Ιπποπαραγωγού €1200.
‘Ιπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
Βάρη:
Νικήτριες 3 ιπποδρομιών 51 κιλά και για κάθε επιπρόσθετη νίκη επιβάρυνση 2 κιλά.
Επιπλέον επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 1/1/2015:α) Νικήτρια ημικλασσικής ιπποδρομίας (Listed) για κάθε νίκη
β) Νικήτρια κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 3 (Group 3)
για κάθε νίκη
γ) Νικήτρια κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη

13.

1 κιλό
1 ½ κιλό
2 κιλά

ΚΥΠΕΛΛΟ “TΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΓΚΙΝΕΩΝ” Gr. 1.
4η Εβδομάδα Μαΐου. Κλασσική ιπποδρομία για 3ετείς Καθαρόαιμες φορβάδες
που γεννήθηκαν σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάρη: 58 κιλά.
Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 1600 μέτρα.
Χρηματικό έπαθλο €11440.
Ι)
Προτεραιότητα
ιπποδρομιών.

συμμετοχής

θα

έχουν

οι

νικητές

κλασσικών

ΙΙ)
Ο αριθμός των ίππων της ιπποδρομίας θα συμπληρωθεί με τους
ίππους που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των
εγγραφών. Αν ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ
των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κύπελλο «ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΓΚΙΝΕΩΝ» Gr. 1
Έτος διεξαγωγής 2016
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2013
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 κατά
τις εργάσιμες ημέρες από η ώρα 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., στο γραφείο του
Ιπποδρομιάρχη, με δικαίωμα συμμετοχής €8.54.
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Η επιβεβαίωση δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται σε μια από τις πιο κάτω
ημερομηνίες και ώρες, στο γραφείο του Ιπποδρομιάρχη :
1)
2)

15 Φεβρουαρίου 2016,
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ. )€85.43.Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές
)€600.Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλοντας το δικαίωμα
δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται. Επίσης
θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής του σε μια από τις
πιο πάνω καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες με την καταβολή του
αντίστοιχου δικαιώματος, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται.
Για κανένα ίππο δεν θα επιστραφεί το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής και το
δικαίωμα επιβεβαίωσης της δήλωσης συμμετοχής. Τα δικαιώματα από τις
δηλώσεις συμμετοχών, από τις επιβεβαιώσεις δηλώσεων συμμετοχών και
εγγραφών θα θεωρηθούν σαν πρόσθετο χρηματικό ποσό (added money).

14.

ΚΥΠΕΛΛΟ “ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΓΚΙΝΕΩΝ” Gr. 1.
1η Εβδομάδα Ιουνίου. Κλασσική ιπποδρομία για 3ετείς Καθαρόαιμους
κήλωνες και εκτομίες που γεννήθηκαν σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βάρη 58 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους.
Απόσταση 1600 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €12200.
Ι)
Προτεραιότητα
ιπποδρομιών.

συμμετοχής

θα

έχουν

οι

νικητές

κλασσικών

ΙΙ)
Ο αριθμός των ίππων της ιπποδρομίας θα συμπληρωθεί με τους
ίππους που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των
εγγραφών. Αν ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ
των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κύπελλο «ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΓΚΙΝΕΩΝ» Gr. 1
Έτος διεξαγωγής 2016
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2013
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 κατά
τις εργάσιμες ημέρες από η ώρα 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., στο γραφείο του
Ιπποδρομιάρχη, με δικαίωμα συμμετοχής €8.54.
Η επιβεβαίωση δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται σε μια από τις πιο κάτω
ημερομηνίες και ώρες, στο γραφείο του Ιπποδρομιάρχη:
1)
2)

15 Φεβρουαρίου 2016,
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ. )€85.43.Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές
)€600,00.-
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Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλοντας το δικαίωμα
δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται. Επίσης
θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής του σε μια από τις
πιο πάνω καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες με την καταβολή του
αντίστοιχου δικαιώματος, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται.
Για κανένα ίππο δεν θα επιστραφεί το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής και το
δικαίωμα επιβεβαίωσης της δήλωσης συμμετοχής. Τα δικαιώματα από τις
δηλώσεις συμμετοχών, από τις επιβεβαιώσεις δηλώσεων συμμετοχών και
εγγραφών θα θεωρηθούν σαν πρόσθετο χρηματικό ποσό (added money).
15.

ΚΥΠΕΛΛΟ “AMAZΩΝΩΝ” Gr. 1.
2η Εβδομάδα Ιουνίου. Κλασσική ιπποδρομία για 3ετείς φορβάδες Κυπριακής
εκτροφής. Βάρη 58 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους.
Απόσταση 1600 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €11440.
Ι)
Προτεραιότητα
ιπποδρομιών.

συμμετοχής

θα

έχουν

οι

νικητές

κλασσικών

ΙΙ)
Ο αριθμός των ίππων της ιπποδρομίας θα συμπληρωθεί με τους
ίππους που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των
εγγραφών. Αν ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ
των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κύπελλο «ΑΜΑΖΩΝΩΝ» Gr. 1
Έτος διεξαγωγής 2016
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2013
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 κατά
τις εργάσιμες ημέρες από η ώρα 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., στο γραφείο του
Ιπποδρομιάρχη, με δικαίωμα συμμετοχής €8.54.
Η επιβεβαίωση δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται σε μια από τις πιο κάτω
ημερομηνίες και ώρες, στο γραφείο του Ιπποδρομιάρχη:
1)
2)

15 Φεβρουαρίου 2016,
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ. )€85.43.Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές
)€600,00.Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλοντας το δικαίωμα
δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται. Επίσης
θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής του σε μια από τις
πιο πάνω καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες με την καταβολή του
αντίστοιχου δικαιώματος, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται.
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Για κανένα ίππο δεν θα επιστραφεί το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής και το
δικαίωμα επιβεβαίωσης της δήλωσης συμμετοχής. Τα δικαιώματα από τις
δηλώσεις συμμετοχών, από τις επιβεβαιώσεις δηλώσεων συμμετοχών και
εγγραφών θα θεωρηθούν σαν πρόσθετο χρηματικό ποσό (added money).
16.

ΚΥΠΕΛΛΟ “AMAΘΟΥΝΤΟΣ” Gr. 1.
3η Εβδομάδα Ιουνίου. Κλασσική ιπποδρομία για 3ετείς κήλωνες και εκτομίες
Κυπριακής εκτροφής. Βάρη 58 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για
μαθητευόμενους. Απόσταση 1600 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €12200.
Ι)
Προτεραιότητα
ιπποδρομιών.

συμμετοχής

θα

έχουν

οι

νικητές

κλασσικών

ΙΙ)
Ο αριθμός των ίππων της ιπποδρομίας θα συμπληρωθεί με τους
ίππους που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των
εγγραφών. Αν ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ
των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κύπελλο «ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ» Gr. 1
Έτος διεξαγωγής 2016
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2013
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 κατά τις
εργάσιμες ημέρες από η ώρα 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., στο γραφείο του
Ιπποδρομιάρχη, με δικαίωμα συμμετοχής €8.54.
Η επιβεβαίωση δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται σε μια από τις πιο κάτω
ημερομηνίες και ώρες, στο γραφείο του Ιπποδρομιάρχη:
1)
2)

15 Φεβρουαρίου 2016,
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ. )€85.43.Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές
)€600,00.Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλοντας το δικαίωμα
δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται. Επίσης
θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής του σε μια από τις
πιο πάνω καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες με την καταβολή του
αντίστοιχου δικαιώματος, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται.
Για κανένα ίππο δεν θα επιστραφεί το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής και το
δικαίωμα επιβεβαίωσης της δήλωσης συμμετοχής. Τα δικαιώματα από τις
δηλώσεις συμμετοχών, από τις επιβεβαιώσεις δηλώσεων συμμετοχών και
εγγραφών θα θεωρηθούν σαν πρόσθετο χρηματικό ποσό (added money).
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17. KYΠΕΛΛΟ “EΚΛΙΠΣ” Gr. 1.
4η Εβδομάδα Ιουνίου. Κλασσική ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών
και άνω που γεννήθηκαν σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάρη:
Κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη
βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 2100 μέτρα.
Χρηματικό έπαθλο
€11160.
Ι)
Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι νικητές κλασσικών
ιπποδρομιών. Αν εγγραφούν πέραν των 11 ίππων τότε προτεραιότητα θα
έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των
εγγραφών.
ΙΙ)
Aν εγγραφούν λιγότεροι των 11 ίππων τότε ο αριθμός θα συμπληρωθεί
με τους ίππους που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. Αν ίπποι έχουν
τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων αυτών θα
γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
18. ΚΥΠΕΛΛΟ “ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ“ Gr. 1.
1η Εβδομάδα Ιουλίου. Κλασσική ιπποδρομία για ίππους Κυπριακής εκτροφής
4 ετών και άνω. Βάρη: κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Δεν
παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 2100 μέτρα.
Χρηματικό έπαθλο €13720.
Ι)
Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι νικητές κλασσικών
ιπποδρομιών. Αν εγγραφούν πέραν των 11 ίππων τότε προτεραιότητα θα
έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των
εγγραφών.
ΙΙ)
Aν εγγραφούν λιγότεροι των 11 ίππων τότε ο αριθμός θα συμπληρωθεί
με τους ίππους που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. Αν ίπποι έχουν
τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων αυτών θα
γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
19. ΚΥΠΕΛΛΟ “ΘΕΡΟΥΣ” LISTED.
2η Εβδομάδα Ιουλίου. Κυπριακής εκτροφής ίπποι 4 & 5 ετών νικητές και
Καθαρόαιμοι ίπποι 4 & 5 ετών νικητές που γεννήθηκαν στην Κύπρο. Βάρη:
Κήλωνες και εκτομίες 55 κιλά, φορβάδες 53 κιλά. Οι Κυπριακής εκτροφής
ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1600 μέτρα.
Χρηματικό
έπαθλο €6700.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
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Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2015:
α)
β)
γ)

20.

Νικητής ημικλασσικής ιπποδρομίας (Listed) για κάθε νίκη
Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 3 (Group 3)
για κάθε νίκη
Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη

1 κιλό
1 ½ κιλό
2 κιλά

KΥΠΕΛΛΟ “KΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ” Gr. 1.
1η Εβδομάδα Οκτωβρίου. Κλασσική ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4
ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο
και Κυπριακής εκτροφής ίπποι 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και
φορβάδες. Βάρη: Κήλωνες και εκτομιες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Δεν
παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 1600 μέτρα. Οι
Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Χρηματικό έπαθλο
€13720.
Ι) Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι νικητές των πιο κάτω Κλασσικών
Ιπποδρομιών:(α )“ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ”
(β) “ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΟΥΚΣ”
(γ) “ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΓΚΙΝΕΩΝ”
(δ) “ΤΩΝ ΧΙΛΙΩΝ ΓΚΙΝΕΩΝ”
(ε) “SAINT LEGER”
(στ) “ΕΚΛΙΠΣ”

“IΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ”
“ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ”
“ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ”
”ΑΜΑΖΩΝΩΝ”
“ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ”
“ΛΕΩNΙΔΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ” (ΙΟΥΝΙΟΥ)

Αν εγγραφούν πέραν των 12 ίππων τότε προτεραιότητα θα έχουν οι νικητές των
πιο πάνω κλασσικών ιπποδρομιών με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την
ημέρα των εγγραφών.
ΙΙ) Aν εγγραφούν λιγότεροι των 12 ίππων τότε ο αριθμός θα συμπληρωθεί με
τους ίππους που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. Αν ίπποι έχουν τον ίδιο
Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων αυτών θα γίνεται με
κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
21. KYΠΕΛΛΟ “ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ” LISTED.
2η Εβδομάδα Οκτωβρίου. Κυπριακής εκτροφής ίπποι 4 & 5 ετών νικητές και
Καθαρόαιμοι ίπποι 4 & 5 ετών νικητές που γεννήθηκαν στην Κύπρο.
Βάρη:
Κήλωνες και εκτομίες 55 κιλά, φορβάδες 53 κιλά. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 2100 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €6700.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
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Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2015:
α) Νικητής ημικλασσικής ιπποδρομίας (Listed) για κάθε νίκη
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 3 (Group 3)
για κάθε νίκη
γ) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη

1 κιλό
1 ½ κιλό
2 κιλά

22. ΚΥΠΕΛΛΟ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗ” Gr.1 4η Εβδομάδα Οκτωβρίου. Κλασσική ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4
μέχρι και 7 ετών, κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο
και Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 μέχρι και 7 ετών, κήλωνες, εκτομίες και
φορβάδες. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Οι Κυπριακής
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για
μαθητευόμενους αναβάτες. Απόσταση 2250 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €13720.
Ι) Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό
κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό
Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
ΙΙ) Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν 6 Καθαρόαιμοι ίπποι και 6 Κυπριακής
εκτροφής ίπποι. Αν εγγραφούν από τη μια ή την άλλη κατηγορία λιγότεροι
ίπποι, ο αριθμός θα συμπληρώνεται από τα άλογα της μιας ή της άλλης
κατηγορίας που έχουν εγγραφεί.
23.

ΚΥΠΕΛΛΟ “KΥΠΡΙΑΚΟ ΟΟΥΚΣ” Gr. 1
3η Εβδομάδα Νοεμβρίου. Κλασσική ιπποδρομία για 3ετείς Καθαρόαιμες
φορβάδες που γεννήθηκαν σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάρη
58 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 2250
μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €14100.
Ι) Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι νικητές κλασσικών ιπποδρομιών.
ΙΙ) O αριθμός των ίππων της ιπποδρομίας θα συμπληρωθεί με τους ίππους
που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Αν
ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κύπελλο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΟΥΚΣ» Gr. 1
Έτος διεξαγωγής 2016
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2013
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 κατά τις
εργάσιμες ημέρες από η ώρα 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., στο γραφείο του
Ιπποδρομιάρχη, με δικαίωμα συμμετοχής €8.54.
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Η επιβεβαίωση δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται σε μια από τις πιο κάτω
ημερομηνίες και ώρες, στο γραφείο του Ιπποδρομιάρχη:
1)
2)

5 Σεπτεμβρίου 2016,
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ.
Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές

)€85.43.)€600,00.-

Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλοντας το δικαίωμα
δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται. Επίσης
θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής του σε μια από τις
πιο πάνω καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες με την καταβολή του
αντίστοιχου δικαιώματος, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται.
Για κανένα ίππο δεν θα επιστραφεί το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής και το
δικαίωμα επιβεβαίωσης της δήλωσης συμμετοχής. Τα δικαιώματα από τις
δηλώσεις συμμετοχών, από τις επιβεβαιώσεις δηλώσεων συμμετοχών και
εγγραφών θα θεωρηθούν σαν πρόσθετο χρηματικό ποσό (added money).
24.

ΚΥΠΕΛΛΟ “ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ” Gr. 1.
4η Εβδομάδα Νοεμβρίου. Κλασσική ιπποδρομία για 3ετείς Καθαρόαιμους
κήλωνες και εκτομίες που γεννήθηκαν σε χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Βάρη: κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών
για μαθητευόμενους. Απόσταση 2250 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €22870.
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν:α)
Ο νικητής και οι ίπποι που κατέλαβαν τη 2η, 3η και 4η θέση του
κυπέλλου “ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΓΚΙΝΕΩΝ”.
β)
O αριθμός των ίππων της ιπποδρομίας θα συμπληρωθεί από κήλωνες
και εκτομίες που κατά την ημέρα των εγγραφών έχουν τον πιο ψηλό Γενικό
Ισοζυγισμό. Σε περίπτωση που ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η
πρόκριση μεταξύ των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Κύπελλο «ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΝΤΕΡΜΠΙ» Gr. 1
Έτος διεξαγωγής 2016
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2013
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 κατά τις
εργάσιμες ημέρες από η ώρα 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., στο γραφείο του
Ιπποδρομιάρχη, με δικαίωμα συμμετοχής €8.54.
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Η επιβεβαίωση δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται σε μια από τις πιο κάτω
ημερομηνίες και ώρες, στο γραφείο του Ιπποδρομιάρχη:
1)
2)

5 Σεπτεμβρίου 2016,
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ.
Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές

)€85.43.)€600,00.-

Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλοντας το δικαίωμα
δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται. Επίσης
θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής του σε μια από τις
πιο πάνω καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες με την καταβολή του
αντίστοιχου δικαιώματος, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται.
Για κανένα ίππο δεν θα επιστραφεί το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής και το
δικαίωμα επιβεβαίωσης της δήλωσης συμμετοχής. Τα δικαιώματα από τις
δηλώσεις συμμετοχών, από τις επιβεβαιώσεις δηλώσεων συμμετοχών και
εγγραφών θα θεωρηθούν σαν πρόσθετο χρηματικό ποσό (added money).
25.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ “ΚΟΥΡΙΟΥ” Gr. 2
4η Εβδομάδα Νοεμβρίου. Ιπποδρομία κατηγορίας ΙΙ για 2ετείς καθαρόαιμους
ίππους που γεννήθηκαν στην Κύπρο. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά,
φορβάδες 55 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους.
Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €10290.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 1/1/2016
Για κάθε νίκη θα επιβαρύνονται με ένα κιλό.

26.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ “ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ” Gr. 2
1η Εβδομάδα Δεκεμβρίου. Ιπποδρομία κατηγορίας ΙΙ για 2ετείς ίππους
κυπριακής εκτροφής. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά.
Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 1200 μέτρα.
Χρηματικό έπαθλο €10290.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 1/1/2016
Για κάθε νίκη θα επιβαρύνονται με ένα κιλό.

27.

ΚΥΠΕΛΛΟ “AΦΡΟΔΙΤΗΣ” Gr. 1.
1η Εβδομάδα Δεκεμβρίου. Κλασσική Ιπποδρομία για 3ετείς φορβάδες
Κυπριακής εκτροφής. Βάρη 58 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για
μαθητευόμενους. Απόσταση 2250 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €14100.
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Ι) Προτεραιότητα συμμετοχής θα έχουν οι νικητές κλασσικών ιπποδρομιών.
ΙΙ) O αριθμός των ίππων της ιπποδρομίας θα συμπληρωθεί με τους ίππους
που έχουν τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Αν
ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Κύπελλο «ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ» Gr. 1
Έτος διεξαγωγής 2016
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2013
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 κατά τις
εργάσιμες ημέρες από η ώρα 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., στο γραφείο του
Ιπποδρομιάρχη, με δικαίωμα συμμετοχής €8.54.
Η επιβεβαίωση δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται σε μια από τις πιο κάτω
ημερομηνίες και ώρες, στο γραφείο του Ιπποδρομιάρχη:
1)
2)

5 Σεπτεμβρίου 2016,
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ.
Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές

)€85.43.)€600,00.-

Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλοντας το δικαίωμα
δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται. Επίσης
θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής του σε μια από τις
πιο πάνω καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες με την καταβολή του
αντίστοιχου δικαιώματος, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται.
Για κανένα ίππο δεν θα επιστραφεί το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής και το
δικαίωμα επιβεβαίωσης της δήλωσης συμμετοχής. Τα δικαιώματα από τις
δηλώσεις συμμετοχών, από τις επιβεβαιώσεις δηλώσεων συμμετοχών και
εγγραφών θα θεωρηθούν σαν πρόσθετο χρηματικό ποσό (added money).
28.

ΚΥΠΕΛΛΟ “ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ” Gr. 1
2η Εβδομάδα Δεκεμβρίου. Κλασσική ιπποδρομία για 3ετείς κήλωνες και
εκτομίες Κυπριακής εκτροφής. Βάρη: κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά. Δεν
παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 2250 μέτρα.
Χρηματικό έπαθλο €22870.
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν:α) O νικητής και οι ίπποι που κατέλαβαν τη 2η, 3η και 4η θέση του κυπέλλου
AMAΘΟΥΝΤΟΣ”.
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β) O αριθμός των ίππων της ιπποδρομίας θα συμπληρωθεί απο κήλωνες και
εκτομιες που κατά την ημέρα των εγγραφών έχουν τον πιο ψηλό Γενικό
Ισοζυγισμό. Σε περίπτωση που ίπποι έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η
πρόκριση μεταξύ των ίππων αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Κύπελλο «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» Gr. 1
Έτος διεξαγωγής 2016
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2013
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 κατά τις
εργάσιμες ημέρες από η ώρα 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., στο γραφείο του
Ιπποδρομιάρχη, με δικαίωμα συμμετοχής €8.54.
Η επιβεβαίωση δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται σε μια από τις πιο κάτω
ημερομηνίες και ώρες, στο γραφείο του Ιπποδρομιάρχη:
1)
2)

5 Σεπτεμβρίου 2016
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ.
Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές

)€85.43.)€600,00 .-

Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013 καταβάλλοντας το δικαίωμα
δήλωσης συμμετοχής, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται. Επίσης
θα πρέπει να γίνει επιβεβαίωση της δήλωσης συμμετοχής του σε μια από τις
πιο πάνω καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες με την καταβολή του
αντίστοιχου δικαιώματος, διαφορετικά η εγγραφή του δεν θα επιτρέπεται.
Για κανένα ίππο δεν θα επιστραφεί το δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής και το
δικαίωμα επιβεβαίωσης της δήλωσης συμμετοχής. Τα δικαιώματα από τις
δηλώσεις συμμετοχών, από τις επιβεβαιώσεις δηλώσεων συμμετοχών και
εγγραφών θα θεωρηθούν σαν πρόσθετο χρηματικό ποσό (added money).

29.

“KΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ” Gr. 2
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
3η Εβδομάδα Δεκεμβρίου. Ιπποδρομία κατηγορίας ΙΙ για 2ετείς Καθαρόαιμους
ίππους κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο. Βάρη:
κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη
βαρών για μαθητευόμενους. Απόσταση 1600 μέτρα.
Χρηματικό έπαθλο
€10290.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016
Νικητής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη
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2 κιλά

30. “ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΕΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ” Gr. 2
4η Εβδομάδα Δεκεμβρίου. Ιπποδρομία κατηγορίας ΙΙ για 2ετείς κήλωνες,
εκτομίες και φορβάδες Κυπριακής εκτροφής. Βάρη: κήλωνες και εκτομίες 57
κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους.
Απόσταση 1600 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €10290.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016
Nικητής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2)
για κάθε νίκη

2 κιλά

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική πρόνοια στους όρους των
ιπποδρομιών για προτεραιότητα συμμετοχής θα εφαρμόζεται ο κανονισμός 5/5 του
Ιπποδρομιακού Κώδικα.
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ΜΙΚΤΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
1. Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω,
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 1200
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6.980.
Βάρη:
Ι. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από
1/1/2016. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά.
ΙΙ. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2016. Βάρη κήλωνες
και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά.
ΙΙΙ. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2016. Βάρη κήλωνες
και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη
2 κιλά
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη
4 κιλά
Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.
Χάρη βαρών
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά.
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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2. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 1
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 58
κιλά, φορβάδες 56 κιλά και ανάλογα με το ύψος του χρηματικού επάθλου.
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση
1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού
€1.022.
3. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών νικητές 2
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 4 ετών νικητές 2 ιπποδρομιών. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 58
κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη
βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €4.462.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €446.
4. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών νικητές 3 – 5
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 4 ετών νικητές 3 – 5 ιπποδρομιών. Απόσταση 1000 μέτρα.
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.462. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €446.
Βάρη:
‘Ιπποι 4 ετών: κήλωνες και εκτομίες νικητές 3 ιπποδρομιών 55 κιλά,
νικητές 4 ιπποδρομιών 57 κιλά, νικητές 5 ιπποδρομιών 59 κιλά, φορβάδες
νικήτριες 3 ιπποδρομιών ιπποδρομιών 53 κιλά, νικήτριες 4 ιπποδρομιών
55 κιλά, νικήτριες 5 ιπποδρομιών 57 κιλά.
Χάρη βαρών :
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά.
5. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών νικητές 3 – 5
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 4 ετών νικητές 3 – 5 ιπποδρομιών. Απόσταση 1200 μέτρα.
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.462. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €446.
Βάρη:
‘Ιπποι 4 ετών: κήλωνες και εκτομίες νικητές 3 ιπποδρομιών 55 κιλά,
νικητές 4 ιπποδρομιών 57 κιλά, νικητές 5 ιπποδρομιών 59 κιλά, φορβάδες
νικήτριες 3 ιπποδρομιών ιπποδρομιών 53 κιλά, νικήτριες 4 ιπποδρομιών
55 κιλά, νικήτριες 5 ιπποδρομιών 57 κιλά.
Χάρη βαρών :
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά.
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6. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 1
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 58
κιλά, φορβάδες 56 κιλά και ανάλογα με το ύψος του χρηματικού επάθλου.
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση
1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού
€1.022.
7. Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω,
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 2100
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6.980.
Βάρη:
Ι. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από
1/1/2016. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά.
ΙΙ. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2016. Βάρη κήλωνες
και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά.
ΙΙΙ. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2016. Βάρη κήλωνες
και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη
2 κιλά
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη
4 κιλά
Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.
Χάρη βαρών
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά.
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
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8. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο
€5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
9. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 5 ετών νικητές 4-6
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 5 ετών νικητές 4-6 ιπποδρομιών. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες
νικητές 4 ιπποδρομιών 55 κιλά και για κάθε επιπρόσθετη νίκη, πρόσθετη
επιβάρυνση 2,5 κιλά. Φορβάδες νικήτριες 4 ιπποδρομιών 53 κιλά και για
κάθε επιπρόσθετη νίκη, πρόσθετη επιβάρυνση 2,5 κιλά. Οι Κυπριακής
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1600 μέτρα.
Χρηματικό Έπαθλο €4.917.
10. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμες 3 ετείς φορβάδες νικήτριες 1 – 2
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 3
ετείς φορβάδες νικήτριες 1 – 2 ιπποδρομιών. Βάρη 53 κιλά και σύμφωνα
με το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα
έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο
€5.160. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
11. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 1
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 58
κιλά, φορβάδες 56 κιλά και ανάλογα με το ύψος του χρηματικού επάθλου.
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση
1500 μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο €5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού
€1.022.
12. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Επαθλο
€5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
13. Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω,
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 1600
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6.980.
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Βάρη:
Ι. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από
1/1/2016. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά.
ΙΙ. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2016. Βάρη κήλωνες
και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά.
ΙΙΙ. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2016. Βάρη κήλωνες
και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη
2 κιλά
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη
4 κιλά
Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.
Χάρη βαρών
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά.
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
14. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 3 – 5
ιπποδρομιών και 4 ετών νικητές 3 – 5 ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην
Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 3 ετών νικητές 3 – 5 ιπποδρομιών
και 4 ετών νικητές 3 – 5 ιπποδρομιών. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό
‘Επαθλο €5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
Βάρη:
‘Ιπποι 3 ετών: κήλωνες και εκτομίες νικητές 3 ιπποδρομιών 54 κιλά,
νικητές 4 ιπποδρομιών 56 κιλά, νικητές 5 ιπποδρομιών 58 κιλά, φορβάδες
νικήτριες 3 ιπποδρομιών 52 κιλά, νικήτριες 4 ιπποδρομιών 54 κιλά,
νικήτριες 5 ιπποδρομιών 56 κιλά.
Ίπποι 4 ετών: κήλωνες και εκτομίες νικητές 3 ιπποδρομιών 57 κιλά,
νικητές 4 ιπποδρομιών 59 κιλά, νικητές 5 ιπποδρομιών 61 κιλά, φορβάδες
νικήτριες 3 ιπποδρομιών 55 κιλά, νικήτριες 4 ιπποδρομιών 57 κιλά,
νικήτριες 5 ιπποδρομιών 59 κιλά.
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Χάρη βαρών:
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά.
15. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 1-2
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 1-2 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο
€5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
16. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμες φορβάδες 4 ετών νικήτριες 1-2
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
φορβάδες 4 ετών
νικήτριες 1-2 ιπποδρομιών. Βάρη: Νικήτριες 1
ιπποδρομίας 55 κιλά, νικήτριες 2 ιπποδρομιών 57 κιλά. Οι Κυπριακής
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα.
Χρηματικό Έπαθλο €4.462. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €446.
17. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμες 3ετείς φορβάδες νικήτριες 1
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 3ετείς
φορβάδες νικήτριες 1 ιπποδρομίας. Βάρη: 56 κιλά και σύμφωνα με το
ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν
χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €5.110.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
18. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν.
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Οι Κυπριακής
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα.
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.785. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €956.
19. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν.
Βάρη : Κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Οι Κυπριακής
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα.
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.785. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €956.
20. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν.
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Οι Κυπριακής
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα.
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.785. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €956.
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21. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν.
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. Οι Κυπριακής
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα.
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.785. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €956.
22. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο
€5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
23. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών νικητές 3 – 5
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 4 ετών νικητές 3 – 5 ιπποδρομιών. Απόσταση 1500 μέτρα.
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.462. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €446.
Βάρη:
‘Ιπποι 4 ετών: κήλωνες και εκτομίες νικητές 3 ιπποδρομιών 55 κιλά,
νικητές 4 ιπποδρομιών 57 κιλά, νικητές 5 ιπποδρομιών 59 κιλά, φορβάδες
νικήτριες 3 ιπποδρομιών ιπποδρομιών 53 κιλά, νικήτριες 4 ιπποδρομιών
55 κιλά, νικήτριες 5 ιπποδρομιών 57 κιλά.
Χάρη βαρών :
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά.
24. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών νικητές 3 – 5
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 4 ετών νικητές 3 – 5 ιπποδρομιών. Απόσταση 1200 μέτρα.
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.462. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €446.
Βάρη:
‘Ιπποι 4 ετών: κήλωνες και εκτομίες νικητές 3 ιπποδρομιών 55 κιλά,
νικητές 4 ιπποδρομιών 57 κιλά, νικητές 5 ιπποδρομιών 59 κιλά, φορβάδες
νικήτριες 3 ιπποδρομιών ιπποδρομιών 53 κιλά, νικήτριες 4 ιπποδρομιών
55 κιλά, νικήτριες 5 ιπποδρομιών 57 κιλά.
Χάρη βαρών :
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά.
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25. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2- 4
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1600 μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο
€5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
26. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο
€5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
27. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 1- 2
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 3 ετών νικητές 1 – 2 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο
€5.110. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.022.
28. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν και νικητές 1
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής
ίππους 2 ετών μέδεν και νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη ανάλογα με το
φύλο, τις νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα.
Χρηματικό Έπαθλο: €5.215. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.045.
29. Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους 2ετείς ίππους νικητές 1
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 2ετείς
ίππους νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 58 κιλά,
φορβάδες 56 κιλά και ανάλογα με το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι
Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500
μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €5.215. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.045.
30. Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω,
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 1200
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6.980.

39

Βάρη:
Ι. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από
1/1/2016. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά.
ΙΙ. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2016. Βάρη κήλωνες
και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά.
ΙΙΙ. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2016. Βάρη κήλωνες
και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη
2 κιλά
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη
4 κιλά
Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.
Χάρη βαρών
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά.
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
ΔΕΚΑ ΜΙΚΤΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ
2017
Δέκα (10) Μικτές Ιπποδρομίες για το έτος 2017 οι όροι των οποίων θα
υποβάλλονται για έγκριση στην Ιπποδρομιακή Αρχή καθώς και η
ημερομηνία διεξαγωγής τους από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος κατά περιόδους.
Οποιαδήποτε Μικτή Ιπποδρομία σε περίπτωση που ματαιώνεται μετά την
προκήρυξη της, να μπορεί να επαναπροκηρύττεται εντός τους έτους.
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Τα επόμενα έτη 2018 και μετέπειτα, οι πιο πάνω Μικτές Ιπποδρομίες (40)
υποβάλλεται εισήγηση να συνεχίσουν να προκηρύσσονται και σε
περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής θα τυγχάνει της έγκρισης της Γενικής
Συνέλευσης.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική πρόνοια στους
όρους των ιπποδρομιών για προτεραιότητα συμμετοχής θα εφαρμόζεται ο
κανονισμός 5/5 του Ιπποδρομιακού Κώδικα.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Στη συνεδρία της 16/06/2015 ενέκριναν τα πιο κάτω:-

Κανονισμός 2/17
H βάση για τηv πρoετoιμασία τoυ Iσoζυγισμoύ για όλoυς τoυς ίππoυς θα
είvαι 57 κιλά. Σ' όλες τις ιππoδρoμίες εκτός απ' αυτές τoυ Iσoζυγισμoύ
στις oπoίες εγγράφovται και φoρβάδες, oι φoρβάδες θα τυγχάvoυv
χάρης 2 κιλά.
Iππoδρoμίες με επιβαρύvσεις αvάλoγα με τo φύλo και τηv ηλικία:(i)
Σε ιππoδρoμίες όπoυ διαγωvίζovται μόvo φoρβάδες
διετείς ή τριετείς μέδεv ή με τov ίδιo αριθμό vικώv τα βάρη θα είvαι
56 κιλά.
(ii)
Σε ιππoδρoμίες όπoυ διαγωvίζovται μόvo διετείς ή τριετείς
κήλωvες και εκτoμίες μέδεv ή με τov ίδιo αριθμό vικώv τα βάρη θα
είvαι 58 κιλά.
(iii)
Σε ιππoδρoμίες όπoυ διαγωvίζovται διετείς ή τριετείς
κήλωvες, εκτoμίες και φoρβάδες μέδεv ή με τov ίδιo αριθμό vικώv,
τα βάρη καθoρίζovται 58 κιλά για τoυς κήλωvες και εκτoμίες και
56 κιλά για τις φoρβάδες.
Κανονισμός 5/5
(γ)

Στις ιπποδρομίες ισοζυγισμού αν αμέσως μετά το στάδιο των διαγραφών
το βάρος που φέρει ο ίππος με αριθμό 1 είναι λιγότερο από 59 κιλά θα
αυξάνεται στα 59 κιλά και ανάλογα θα αυξάνονται και τα βάρη των
υπόλοιπων ίππων.
Στην περίπτωση που παρουσιάζεται αλλαγή στον Γενικό Ισοζυγισμό του
ίππου/ων της ιπποδρομίας μετά τη λήξη της καθορισμένης ώρας των
διαγραφών της συνάντησης και μέχρι την ημέρα της διεξαγωγής της
συμπεριλαμβανομένης, ο ισοζυγισμός των ίππων της ιπποδρομίας θα
τροποποιείται με βάση τα νέα δεδομένα.
Το κατώτατο όριο βάρους θα παραμένει το ίδιο όπως καθορίστηκε
αμέσως μετά το στάδιο των διαγραφών της ιπποδρομίας ανεξάρτητα
αν το ανώτατο βάρος της ιπποδρομίας αυξάνεται ή μειώνεται με τα νέα
δεδομένα.
Ίπποι που δεν πληρούν τους όρους της ιπποδρομίας θα διαγράφονται.
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 25/2015 της 18/6/2015
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Στη συνεδρία της 07/07/2015 ενέκριναν:Την τροποποίηση των κανονισμών του Κυπριακού Stud Book – Καθαρόαιμοι
‘Ιπποι

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ STUD BOOK
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Το Βιβλίο Γενεαλογίας του Καθαρόαιμου Αγγλικού Ίππου (Κυπριακό Stud Book),
εκδίδεται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και είναι το επίσημο έντυπο που
τεκμηριώνει και κατοχυρώνει την εγκυρότητα της αναπαραγωγής των
καθαρόαιμων ίππων στην Κύπρο.
2. Οι βασικές αρχές του Κυπριακού Stud Book είναι:
α.
β.
γ.
δ.

Οι Κανονισμοί ιπποπαραγωγής,
Ο Ιπποδρομιακός Κώδικας,
Οι αποφάσεις των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου,
Η πιστή τήρηση των οδηγιών της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book (ISBC).

3. Τροποποιήσεις των Κανονισμών του Κυπριακού Stud Book γίνονται από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου κατόπι συστάσεων της Επιτροπής Αναπαραγωγής
Καθαρόαιμου Ίππου και/ή της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Περιοχές ιπποπαραγωγής
Το Κυπριακό Stud Book καλύπτει γεωγραφικά την παραγωγή του καθαρόαιμου
ίππου στην Κύπρο.
2. Στόχος εκτροφής
Στόχος εκτροφής είναι όταν ένας καθαρόαιμος ίππος εμφανίζει κληρονομικότητα
όσον αφορά την υγιή φυσική κατάσταση, ταχύτητα, αντοχή, ανθεκτικότητα,
ετοιμότητα να δράσει σε υψηλές επιδόσεις, ευγένεια και επαρκή προσαρμοστικότητα
(η οποία σε συνδυασμό με τη δύναμη του χαρακτήρα του, τον αρμονικό σωματότυπο
και τη φυσική του κίνηση) να θεωρείται κατάλληλος για αναπαραγωγή.
3. Μέθοδοι ιπποπαραγωγής
Ο στόχος αναπαραγωγής πρέπει να επιδιώκεται μέσω της καθαρόαιμης παραγωγής.
Τα αποτελέσματα των επιδόσεων των ίππων (ιπποδρομιές) είναι η βάση της
γενετικής αξίας για εκτίμηση και επιλογή. Επί πλέον οι επιδόσεις των απογόνων
ενός ίππου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Από τις ιπποδρομιακές επιδόσεις και
των δύο φύλων εξακριβώνεται, πάνω από όλα, η ικανότητα σε επιδόσεις, η
ετοιμότητα να δράσουν, η δύναμη, η υγεία, ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία.
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OΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΥ ΙΠΠΟΥ
Καθαρόαιμος ίππος είναι αυτός που είναι καταχωρημένος σε ένα βιβλίο Γενεαλογίας
Καθαρόαιμων Ίππων της χώρας γέννησης του, εγκεκριμένο από τη Διεθνή Επιτροπή
Stud Book κατά το χρόνο της επίσημης του καταχώρησης.
A. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για να καταχωρηθεί ένας ίππος στο Κυπριακό βιβλίο γενεαλογίας καθαρόαιμων
ίππων (Κυπριακό Stud Book) θα πρέπει να πληρούνται τα πιο κάτω:
1. Ιδιότητα Επιβήτορα και Τοκάδας
1.1

Να αποδεικνύεται ότι είναι προϊόν επίβασης μεταξύ ενός επιβήτορα και μιας
φοράδας οι οποίοι είναι και οι δύο καταχωρημένοι σε ένα εγκεκριμένο βιβλίο
γενεαλογίας καθαρόαιμων ίππων ή ο ένας από αυτούς ή και οι δύο θα
πρέπει να έχουν προαχθεί από ένα Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων υπό
τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 13 παράγραφος 4.1 της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και Ιπποδρομιακών
Στοιχημάτων.

1.2

Σε περίπτωση που η μητέρα έχει εισαχθεί στη χώρα όπου ο πώλος
γεννιέται, είτε μόνιμα είτε για μια προσωρινή περίοδο που δεν υπερβαίνει
τους εννέα μήνες, το πιστοποιητικό εξαγωγής ή το BCN (ανάλογα με την
περίπτωση) πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα για να μπορεί να καταχωρηθεί ο
πώλος.

2. Επίβαση για παραγωγή κατάλληλου πώλου
2.1

Ο καθαρόαιμος ίππος πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του ζευγαρώματος
ενός επιβήτορα με μια τοκάδα που αποτελεί την επίβαση μιας τοκάδας από
ένα επιβήτορα με την εισαγωγή του πέους και την έγχυση σπέρματος στο
γεννητικό σύστημα της. Ως ενισχυτική υποστήριξη της φυσικής επίβασης,
και αν η Αρχή που πιστοποιεί τον καθαρόαιμο ίππο το επιτρέπει, ένα μέρος
του σπέρματος που έχει παράξει ο επιβήτορας κατά τη διάρκεια ενός
τέτοιου ζευγαρώματος μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα στο αναπαραγωγικό
σύστημα της τοκάδας που δέχτηκε την επίβαση.

3. Κύηση για παραγωγή κατάλληλου πώλου
3.1

Η φυσική κυοφορία να λάβει χώρα στο σώμα της τοκάδας και ο τοκετός
είναι από το σώμα της ίδιας τοκάδας στην οποία έχει συλληφθεί ο πώλος.
Οποιοσδήποτε πώλος που προκύπτει ή παράγεται από τις διαδικασίες της
τεχνητής γονιμοποίησης, της μεταφοράς εμβρύου ή εμφύτευσης εμβρύου,
της κλωνοποίησης ή άλλης μορφής γενετικής επέμβασης που δεν
καθορίζεται στο παρόν έντυπο δεν θα θεωρείται κατάλληλος για να
εγγραφεί στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας, εγκεκριμένο από τη Διεθνή
Επιτροπή Stud Book.
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4. Καταγραφή της επίβασης και του αποτελέσματος
4.1

Οι ιδιοκτήτες των επιβητόρων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους,
πρέπει να συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες της επίβασης στο επίσημο
πιστοποιητικό ή σε ηλεκτρονικό σύστημα που να παρέχεται ή να εγκρίνεται
από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο, και
να περιλαμβάνει:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την πρώτη και την τελευταία ημερομηνία επίβασης και
μία υπογραμμένη δήλωση ότι η επίβαση ήταν φυσική και ότι δεν
ενέπλεκε διαδικασίες τεχνητής γονιμοποίησης, μεταφοράς ή
εμφύτευσης εμβρύου, κλωνοποίησης ή άλλη μορφή γενετικής
επέμβασης (βλέπε 3.1).

Οι ιδιοκτήτες των τοκάδων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους,
πρέπει να συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες του πώλου μόλις θα γεννηθεί,
στην δήλωση ζώντος πώλου ή σε ηλεκτρονικό σύστημα που να παρέχεται ή
να εγκρίνεται από τη Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον
Καθαρόαιμο, και να περιλαμβάνει:
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την ακριβή ημερομηνία γέννησης του πώλου,
το χρώμα του πώλου,
το φύλο του πώλου,
το όνομα του Ιπποπαραγωγού του πώλου, που κατά την ώρα του
τοκετού είναι ο ιδιοκτήτης της τοκάδας,
τη χώρα γέννησης του πώλου,
μια δήλωση υπογραμμένη από τον ιδιοκτήτη της τοκάδας ή
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ότι ο πώλος δεν είναι αποτέλεσμα
τεχνητής γονιμοποίησης, μεταφοράς εμβρύου ή εμφύτευσης
εμβρύου, κλωνοποίησης ή άλλης μορφής γενετικής επέμβασης
(βλέπε 3.1).

5. Ταυτότητα και Περιγραφή
5.1 Η περιγραφή ενός πώλου πρέπει να καταγράφεται από εγκεκριμένο
κτηνίατρο της Αρχής στο πιστοποιητικό εγγραφής πώλου ή σε ηλεκτρονικό
σύστημα που να παρέχεται ή να εγκρίνεται από τη Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου που πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο, και να περιλαμβάνει:
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την ακριβή ημερομηνία γέννησης του πώλου,
το χρώμα του πώλου,
το φύλο του πώλου,
το όνομα του Ιπποπαραγωγού (βλέπε 4.2.6),
τη χώρα γέννησης του πώλου,
μία λεπτομερή περιγραφή μόνιμων, ή επίκτητων ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών του πώλου που να περιλαμβάνει όλα τα λευκά
σημεία στα πόδια, στο πρόσωπο, κορυφές τριχώματος, ουλές,
τατουάζ, μαρκαρίσματα και αριθμό microchip, αν υπάρχουν, και τα
οποία πρέπει να αποδεικνύονται με έγχρωμες φωτογραφίες ή
επιθεώρηση.
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6. Γονικός έλεγχος
6.1

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο, πρέπει να
απαιτεί περαιτέρω αποδείξεις αναφορικά με τον γονικό έλεγχο που να
βασίζονται σε γενετικούς παράγοντες που βρίσκονται στο αίμα, τρίχωμα
και/ή άλλο βιολογικό δείγμα και να πιστοποιεί:
6.1.1

ότι τη γενετική τυποποίηση αναλαμβάνει ένα χημείο, αποδεχτό από
την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για το σκοπό αυτό,
6.1.2 ότι το χημείο είναι θεσμικό μέλος του ISAG και πληροί τις
προδιαγραφές της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book σε συγκριτικές
δοκιμές,
6.1.3 ότι όλα τα αποτελέσματα και λεπτομέρειες είναι εμπιστευτικά και
μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλες Αρχές με εγκεκριμένο Stud Book
από τη Διεθνή Επιτροπή Stud Book,
6.1.4 ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου διεξάγει ελέγχους γενετικής
τυποποίησης και γονικού ελέγχου πριν την εγγραφή όλων των
ίππων, που αιτούνται καταχώρηση στο Κυπριακό Stud Book.
Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τροποποίηση του κληρονομικού γονιδιώματος ενός μελλοντικού ή εγγεγραμμένου
Καθαρόαιμου ίππου κατά τη διάρκεια της σύλληψης, κύησης ή κατά τη μετέπειτα
ύπαρξή του, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της ιδιότητάς του ως
Καθαρόαιμος.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ STUD BOOK
Το Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας, κατά τη έννοια των Κανονισμών περί
αναπαραγωγής ίππων, διατηρείται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Το Βιβλίο
Γενεαλογίας είναι το δεσμευτικό Μητρώο για τον προσδιορισμό των εγγεγραμμένων
ίππων καθώς και την τεκμηρίωση της γενεαλογίας τους.
1. Το Κυπριακό Stud Book αποτελείται από:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

τις τοκάδες και τα προϊόντα τους,
τις τοκάδες υπό τον πατέρα τους,
τον κατάλογο των επιβητόρων με τα προϊόντα τους,
τον κατάλογο των επιβητόρων,
τον κατάλογο εισαχθέντων ίππων,
τον κατάλογο εξαχθέντων ίππων.

Όλοι οι πώλοι καταχωρούνται στο Κυπριακό Stud Book κατά το έτος παραγωγής
τους. Το έτος παραγωγής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.
2. Εγγραφή επιβητόρων στο Κυπριακό Stud Book
Ένας επιβήτορας μπορεί να εγγραφεί στο Κυπριακό Stud Book κατόπιν αίτησης του
Ιπποπαραγωγού και:
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2.1
2.2

2.3
2.4

πρέπει να είναι Καθαρόαιμος,
ο επιβήτορας να συμμορφώνεται με τους όρους και προυποθέσεις για
εγγραφή στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας του Καθαρόαιμου Ίππου
(Κυπριακό Stud Book), σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία
Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων,
να έχει τον απαιτούμενο γονότυπο και να μην υπάρχουν αμφιβολίες όσον
αφορά την καταγωγή του, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του DNA,
αν πρόκειται για εισαγόμενο επιβήτορα (ή εισαγόμενο κήλωνα ίππο, ή
εισαγόμενο ιπποδρομιακό ίππο που προτίθεται να γίνει επιβήτορας) το
πιστοποιητικό εξαγωγής πρέπει να παραλαμβάνεται από
την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.

3. Εγγραφή τοκάδων στο Κυπριακό Stud Book
Μία τοκάδα μπορεί να εγγραφεί στο Κυπριακό Stud Book κατόπιν αίτησης του
Ιπποπαραγωγού και:
3.1
3.2

3.3
3.4

ο ιπποπαραγωγός να παρουσιάζει, μέσα στα απαιτούμενα χρονικά
περιθώρια, τη δήλωση αποστολής φοράδας για αναπαραγωγή,
η τοκάδα να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις για εγγραφή
στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας του Καθαρόαιμου Ίππου σύμφωνα με τη
Διεθνή Ομοσπονδία Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και Ιπποδρομιακών
Στοιχημάτων.
να έχει τον απαιτούμενο γονότυπο και να μην υπάρχουν αμφιβολίες όσον
αφορά την καταγωγή της, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του DNA,
αν πρόκειται για εισαγομένη τοκάδα (ή εισαγόμενο ίππο, ή εισαγόμενο
ιπποδρομιακό ίππο που προτίθεται να γίνει τοκάδα) το πιστοποιητικό
εξαγωγής πρέπει να παραλαμβάνεται από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου.

Είναι ευθύνη του ιπποπαραγωγού/ιδιοκτήτη (ή των αντιπροσώπων τους) να
κοινοποιούν προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου την πρόθεση τους να
χρησιμοποιήσουν επιβήτορες ή φοράδες για αναπαραγωγή ούτως ώστε να
καταχωρηθούν σωστά στο Κυπριακό βιβλίο γενεαλογίας. Για κάθε επιβήτορα ή
φοράδα που εγγράφεται ως ίππος αναπαραγωγής, θα πρέπει να καταχωρείται το
όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Αυτή η
προϋπόθεση είναι αναγκαία για σκοπούς διαχείρισης και μόνο του Κυπριακού Stud
Book. Πρέπει να τονίσουμε ότι η καταχώρηση του ιδιοκτήτη του ίππου σ’ αυτό το
βιβλίο δεν συνεπάγεται τη νόμιμη εγγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας του ίππου και δεν
πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοια.
4. Εγγραφή εισαγομένων ίππων στο Κυπριακό Stud Book
Εισαγόμενοι ίπποι θα καταχωρούνται στο Κυπριακό Stud Book σύμφωνα με το
πιστοποιητικό εξαγωγής τους που έχει σταλεί από την Εγκεκριμένη Αρχή της χώρας
γέννησης του.
Όλες οι δηλώσεις που αναγράφονται στο πιστοποιητικό εξαγωγής για το χρώμα του
ίππου, το φύλο, την ηλικία, το σχεδιάγραμμα των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του και
το microchip, πρέπει να ελέγχονται από τον κτηνίατρο της Αρχής. Στο διαβατήριο
του ίππου θα υπάρχει και συμπληρωματική περιγραφή των ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών στα Αγγλικά. Στην περίπτωση που ο ίππος δεν έχει microchip, τότε
ο κτηνίατρος θα εμφυτεύει.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΠΠΩΝ
Ο έλεγχος της ταυτότητας ενός ίππου είναι ένας από τους πρωταρχικούς
παράγοντες για τη διεξαγωγή ιπποδρομιών, αναπαραγωγής και διαχείρισης της
υγείας. Είναι άκρως απαραίτητο όπως ο έλεγχος αυτός γίνεται κατά την πρώτη
δημόσια συμμετοχή ενός ίππου σε ιπποδρομία, καθώς και για κάθε ίππο που
προέρχεται από το εξωτερικό, και συνιστάται για σκοπούς επίδειξης ή πώλησης. Ο
έλεγχος της ταυτότητας πρέπει επίσης να γίνεται σε κάθε στάδιο που έχει σχέση με
την αναπαραγωγή όπως επιβάσεις, εγγραφή πώλου, κλπ. Συστήνεται τέλος να
γίνεται και πριν από τις δημοπρασίες.
Τα επίσημα έγγραφα που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός ίππου μπορούν να
διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες:
1. Πιστοποιητικό εξαγωγής
Το
Πιστοποιητικό
Εξαγωγής
ή
Ηλεκτρονική
Κοινοποίηση
Εξαγωγής
(συμπεριλαμβανομένων των σχηματικών χαρακτηριστικών) μπορούν να εκδοθούν
μόνο από το Εγκεκριμένο Stud Book της χώρας γέννησης του ίππου. Το
πιστοποιητικό DNA πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνεται. Αποστέλλεται απευθείας ή
διατίθεται σε ιστοσελίδα από την Αρχή της χώρας εξαγωγής στην Αρχή Stud Book (ή
στην περίπτωση Ειδικής Αρχής Διεξαγωγής Ιπποδρομιών, σε αυτή την Αρχή) της
χώρας στην οποία εξάγεται ο ίππος όταν η εξαγωγή είναι μόνιμη, ή όταν η περίοδος
εξαγωγής υπερβαίνει την περίοδο για την οποία εκδόθηκε το clearance notification ή
όταν η οπισθογράφιση του διαβατηρίου είναι χρονικά άκυρη (βλέπε Διεθνείς
μετακινήσεις των ίππων).
Αυτή η Ηλεκτρονική Κοινοποίηση Εξαγωγής πρέπει να γίνει αποδεκτή από την
εγκεκριμένη Αρχή Stud Book της χώρας στην οποία ο ίππος έχει μετακινηθεί. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ένα πρωτότυπο έγγραφο απαιτείται το γεγονός αυτό
πρέπει να δηλώνεται κατά τη στιγμή της κοινοποίησης της εξαγωγής.
2. Διαβατήριο
2.1

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο, που είναι η
μόνη Αρχή που επιτρέπεται να εκδώσει το πρωτότυπο διαβατήριο ή
οποιοδήποτε μεταγενέστερο/α αντίγραφο/α, πρέπει να εκδίδει ένα
διαβατήριο που να πιστοποιεί:
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4

την αυθεντικότητα της γενεαλογίας, την ηλικία, το φύλο και το
χρώμα,
τα διακριτικά χαρακτηριστικά, τις φωτογραφίες (αν υπάρχουν) ή
άλλα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση
του καθαρόαιμου
συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως λευκά σημεία στα πόδια ή στο
πρόσωπο, κορυφές τριχώματος και όπου είναι δυνατό να
περιλαμβάνουν και άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης όπως
μαρκαρίσματα, τατουάζ, ουλές και microchip ή άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές,
τον γονικό έλεγχο του καθαρόαιμου ίππου που βασίζεται στην
τυποποίηση των γενετικών παραγόντων που βρίσκονται στο αίμα,
στο τρίχωμα του ίππου, ή/και σε άλλα βιολογικά δείγματα,
τον Ιπποπαραγωγό,
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2.1.5

2.1.6
2.2
2.3
2.4
2.5

τον τόμο και τον αριθμό της σελίδας του Stud Book όπου είναι
καταγραμμένος ο καθαρόαιμος ίππος, ή τον τόμο όπου ο ίππος θα
καταγραφεί στο μέλλον, ή αν η καταχώρηση στο βιβλίο αυτό είναι
ηλεκτρονική την ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στο
σχετικό βιβλίο Γενεαλογίας,
επιπρόσθετες σελίδες για εμβολιασμούς και διοικητικές θεωρήσεις.

Το έγγραφο πρέπει να τυπώνεται στην κύρια γλώσσα της εκδίδουσας
Αρχής. Είναι απαραίτητο οι κύριες πληροφορίες που ισχύουν στο έγγραφο
να μεταφράζονται και στα Αγγλικά.
Το έγγραφο θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύει τον ίππο και θα πρέπει να
ενημερώνεται μόνο από την εκδίδουσα Αρχή Stud Book ή με την σαφή
άδειά της.
Η απώλεια του εγγράφου θα πρέπει να γνωστοποιείται στην εκδίδουσα
Αρχή Stud Book που είναι και η μόνη εξουσιοδοτημένη Αρχή έκδοσης
πιστών αντιγράφων.
Το έγγραφο ενός νεκρού ίππου θα πρέπει να επιστρέφεται στην αρμόδια
Αρχή Stud Book της χώρας στην οποία πέθανε.

3. Ίπποι ασαφές φύλου
3.1

3.2

Για σκοπούς του άρθρου αυτού «Διφορούμενο φύλο» είναι ένας όρος που
χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε την κατάσταση όπου τα εξωτερικά
εμφανή γεννητικά χαρακτηριστικά ενός ίππου, διαψεύδονται από τα
γενετικά εσωτερικά γεννητικά όργανα.
Όταν μια Αρχή Stud Book αποδεδειγμένα βρίσκει ασάφεια στο φύλο ενός
ίππου, πρέπει:
-

3.3

3.4

να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή διεξαγωγής των Ιπποδρομιών,
να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να επιστρέψει το διαβατήριο του ίππου,
να τροποποιήσει, κατάλληλα το διαβατήριο του ίππου ώστε να
υποδεικνύει την ασάφεια του φύλου,
όπου είναι δυνατό, να ενημερώνεται η Αρχή Stud Book που ενέγραψε
τον ίππο όταν γεννήθηκε.
Όταν μια Αρχή Διεξαγωγής των Ιπποδρομιών, στοιχειοθετημένα βρίσκει
ασάφεια στο φύλο ενός ίππου, εντός της δικαιοδοσίας της, πρέπει:
να ενημερώσει την Αρχή Stud Book,
να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ή προπονητή του ίππου να ειδοποιήσει
την Αρχή Διεξαγωγής των Ιπποδρομιών του εξωτερικού, αν έχει
πρόθεση να εγγράψει τον ίππο του σε ιπποδρομία πριν την εξαγωγή
του ίππου,
με την παραλαβή αυτής της δήλωσης/ειδοποίησης να ενημερωθεί η
Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί η ιπποδρομία, για
τα σχετικά γεγονότα που κατέχει όσον αφορά την ασάφεια του φύλου.
Η Αρμόδια Αρχή βάση των πληροφοριών που θα παραλάβει, όσον αφορά
την ασάφεια για το φύλο ενός ίππου, μπορεί να επιβάλει απαγορεύσεις που
θεωρεί κατάλληλες για τη συμμετοχή του σε ιπποδρομίες ή σε
καθορισμένες ιπποδρομίες.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝHΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ
Για να διευκολυνθούν οι διεθνείς μετακινήσεις των καταχωρημένων ίππων είναι
απαραίτητο να καταγράφονται και να ελέγχονται οι μετακινήσεις τους παγκοσμίως σε
μόνιμη βάση. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει όλο το ταξίδι (συμπεριλαμβανομένης
και της στάσης για καραντίνα). Το clearance notification ή/και τα πιστοποιητικά
εξαγωγής πρέπει να τεκμηριώνονται αναλόγως.
Υπάρχουν δύο καθεστώτα που καλύπτουν τη διαχείριση τέτοιων κινήσεων:
1. Προσωρινή εξαγωγή (βλέπε 1α, 1β, 1γ)
Είναι όταν ο ίππος ταξιδεύει και επιστρέφει στη χώρα αναχώρησής του, εντός των
δεδομένων ορίων του χρόνου και του δρομολογίου που αναφέρονται στο clearance
notification.
Με την εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής της χώρας που φιλοξενεί τον ίππο,
μπορεί να δοθεί παράταση για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων, κατά τη
διακριτική ευχέρεια της εκδίδουσας Αρχής.
2. Μόνιμη εξαγωγή (βλέπε 2δ)
Όταν ο ίππος θα εισαχθεί μόνιμα με σκοπό τη συμμετοχή του σε ιπποδρομίες, και η
Αρχή της χώρας της μόνιμης εισαγωγής επιθυμεί να παραλάβει «Clearance» ή
σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ιπποδρομιακή καριέρα του ίππου, θα
πρέπει να επικοινωνήσει με την Αρμόδια Αρχή της χώρας από την οποία εξάχθηκε ο
ίππος.
Προσωρινή Εξαγωγή
1α. (Racing) Clearances σχετικά με ίππους που θα συμμετάσχουν σε ιπποδρομίες
του εξωτερικού
Βλέπε Ιπποδρομιακό Κώδικα.
1β. (Breeding) Μετακινήσεις ίππων για σκοπούς αναπαραγωγής
Όταν ένας επιβήτορας ή μια τοκάδα θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό για σκοπούς
αναπαραγωγής, ο ιδιοκτήτης τους πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων την Αρχή
Stud Book της χώρας που βρίσκονται πριν την εξαγωγή τους οι ίπποι, παρέχοντας
τις σχετικές πληροφορίες και ζητώντας όπως η συγκεκριμένη Αρχή Stud Book:
-

Να στείλει απευθείας το Breeding Clearance Notification (BCN) με
τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην Αρχή Stud Book της
χώρας τελικού προορισμού, αποστέλλοντας το πιστοποιητικό DNA του
ίππου, και αν πρόκειται για έγκυο τοκάδα, το πιστοποιητικό DNA του/των
επιβήτορα/επιβητόρων που την υπηρέτησε/σαν. Πιστό αντίγραφο του
Clearance πρέπει να δοθεί στον αιτητή για καταχώρηση του στο διαβατήριο
του ίππου.

Πριν την επιστροφή ο ιδιοκτήτης του ίππου πρέπει να ζητήσει από την Αρχή Stud
Book της χώρας της προσωρινής διαμονής του να εκδώσει νέο clearance για την
Αρχή Stud Book της χώρας της μόνιμης διαμονής του ίππου, που να παρέχει τις πιο
πάνω λεπτομέρειες.
Το clearance ισχύει για:
α. μια αναπαραγωγική περίοδο (9 μήνες το μέγιστο).
β. μια χώρα προορισμού.
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Οποιαδήποτε μεταγενέστερη διεθνής μετακίνηση του ίππου, πέρα από αυτή που
καλύπτεται από το BCN, απαιτεί την έκδοση Πιστοποιητικού Εξαγωγής από τη ίδια
Αρχή που εξέδωσε το BCN, και την αποστολή του στην αρχική χώρα προορισμού, για
την περαιτέρω διαβίβαση του στην χώρα που θα μετακινηθεί σε επόμενο στάδιο ο
ίππος.
Κάθε παράλειψη στην παραπάνω αναλυτική διαδικασία, θα μπορούσε να είναι
επιζήμια, τόσο για την αναπαραγωγική, όσο και για την ιπποδρομιακή ιδιότητα των
ίππων αναπαραγωγής συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών πώλων και είναι
συνεπώς αναγκαία η αποστολή του Πιστοποιητικού Εξαγωγής για την εγγύηση των
μετακινήσεων.
1γ. (Racing / Breeding) General Notification of Movement (GNM)
Αυτό ισχύει μόνο όταν ένας ίππος οποιασδήποτε ηλικίας, εκτός των πώλων που
συνοδεύονται από την μητέρα τους, αφήνει τη χώρα καταγωγής του για περίοδο
λιγότερη των εννέα μηνών και θα επιστρέψει πίσω εντός αυτής της περιόδου και ο
λόγος του ταξιδίου δεν είναι η συμμετοχή σε ιπποδρομίες, ούτε η αναπαραγωγή.
Σε τέτοια περίπτωση, για κάθε ταξίδι, η Αρμόδια Αρχή πριν την αναχώρηση του
ίππου θα παρέχει με ηλεκτρονικά μέσα στην αντίστοιχη Αρχή της χώρας προορισμού
ένα αντίγραφο και στον αιτητή θα εκδίδει ένα GNM. Με την επιστροφή του ίππου στη
χώρα καταγωγής του, η Αρμόδια Αρχή από όπου επιστρέφει ο ίππος θα εκδώσει
στον αιτητή ένα GNM και θα παρέχει ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο στη Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου.
Το GNM είναι έγκυρο για μια χώρα προορισμού μόνο. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη
διεθνής μετακίνηση του ίππου, πέρα από αυτή που καλύπτεται από το GNM, απαιτεί
την έκδοση Πιστοποιητικού Εξαγωγής από την ίδια Αρχή που εξέδωσε το GNM και η
αποστολή του στην αρχική χώρα προορισμού, για την περαιτέρω διαβίβαση του στην
χώρα που θα μετακινηθεί σε επόμενο στάδιο ο ίππος.
Μόνιμη Εξαγωγή
2δ. (Racing / Breeding) Μόνιμη εξαγωγή
Όταν η περίοδος εξαγωγής είναι μεγαλύτερη από το δεδομένο όριο που αναφέρεται
στο clearance notification ή/και η διαδρομή έχει τροποποιηθεί χωρίς διαβούλευση με
τις σχετικές Αρχές ή/και αν δεν υπάρχει πρόθεση να επιστρέψει ο ίππος στη χώρα
αναχώρησής του, ή όταν η Αρμόδια Αρχή Stud Book θεωρεί μόνιμες όλες τις
μετακινήσεις του ίππου ανεξάρτητα από το σκοπό ή το χρονικό πλαίσιό τους, τότε το
πιστοποιητικό εξαγωγής πρέπει να αποστέλλεται στην Αρχή του εγκεκριμένου Stud
Book της χώρας στην οποία ο ίππος έχει μετακινηθεί.
Επιπλέον, για σκοπούς ιχνηλασιμότητας, το εγκεκριμένο Stud Book πρέπει να
ενημερώνει το διαβατήριο με στοιχεία για τυχόν μόνιμες μετακινήσεις, πριν από την
εξαγωγή.
Η Αρχή του εγκεκριμένου Stud Book της χώρας που εισήχθηκε ο ίππος, δεν μπορεί
να αποδεχτεί το Πιστοποιητικό Εξαγωγής που έχει εκδοθεί από μία Αρχή Stud Book
που δεν έχει εγκεκριμένο Stud Book από την ISBC.
Αν η χώρα προορισμού δεν έχει εγκεκριμένο Stud Book τότε θα πρέπει να
αποστέλλεται ένα πιστοποιημένο αντίγραφο ενώ το πρωτότυπο πιστοποιητικό να
κρατείται μέχρις ότου αυτό ζητηθεί από μια χώρα που έχει εγκεκριμένο Stud Book.
Το πιστοποιητικό DNA πρέπει να επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό εξαγωγής.
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Σε όλες τις περιπτώσεις, τα πιο πάνω πρέπει να εφαρμόζονται πριν την αναχώρηση
του ίππου.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Ι. Η εγγραφή του ονόματος ενός ίππου μπορεί να γίνει μόνο από ή με την έγκριση
της Αρμόδιας Αρχής της χώρας όπου αυτός γεννήθηκε.
Η αίτηση εγγραφής ενός ονόματος για ένα ίππο που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό,
πρέπει να γίνει μέσω της σχετικής Αρχής της χώρας στην οποία έχει εκδοθεί το
πιστοποιητικό εξαγωγής.
Η αλλαγή ενός ονόματος, που έχει ήδη εγγραφεί και δημοσιευτεί, μπορεί να ζητηθεί
μόνο από εκείνη την Αρχή που πρωταρχικά ενέγραψε εκείνο το όνομα.
Στην περίπτωση αναγκαίας αλλαγής ονόματος για πολιτιστικούς λόγους, το νέο
όνομα (ή στην περίπτωση που ένας ίππος μετονομάστηκε περισσότερο από μια
φορά, το πιο πρόσφατα καταχωρημένο όνομα) θα εγγραφεί για σκοπούς συμμετοχής
του ίππου στις ιπποδρομίες.
Η Αρχή που θα προχωρήσει στην αλλαγή πρέπει να:
1.

2.

Επικοινωνήσει με την Αρχή που πρωταρχικά ενέγραψε το όνομα για να
αποφευχθεί διπλοτυπία και να διασφαλιστεί ότι το αρχικό όνομα του
ίππου δεν είναι τόσο διάσημο έτσι ώστε να καταστήσει μια αλλαγή του
ονόματος ακατάλληλη.
Πληροφορήσει όλες τις Αρχές και Stud Books που έχουν προηγουμένως
εγγράψει τον ίππο.

ΙΙ. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών τηρεί και δημοσιεύει ένα Διεθνή
Κατάλογο Προστατευόμενων
Ονομάτων σύμφωνα με τους Κανόνες που
υιοθετούνται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Ο κατάλογος περιέχει τα ονόματα
συγκεκριμένων ίππων η φήμη των οποίων βασίζεται στις επιδόσεις τους στις
ιπποδρομίες ή στην ιπποπαραγωγή.
ΙΙΙ. Αναφορικά με ονόματα που εγγράφονται και δεν προστατεύονται, παρατίθενται
τα ακόλουθα κριτήρια ως κατευθυντήρια γραμμή τα οποία αποτελούν και τη βάση
στην οποία στηρίζεται η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για τον καθορισμό μιας
κατάλληλης περιόδου κατά την οποία δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν τα
εγγεγραμμένα ονόματα:
α.
β.

γ.

για τους επιβήτορες, 15 χρόνια μετά το θάνατο τους ή 15 χρόνια μετά το
τελευταίο καταγραμμένο έτος στο οποίο έχουν υπηρετήσει φοράδες ή
στην ηλικία των 35 ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο),
στην περίπτωση τοκάδων αναπαραγωγής, 10 χρόνια μετά το θάνατο τους
ή 10 χρόνια μετά το τελευταίο καταγραμμένο έτος στο οποίο έχουν
υπηρετηθεί ή έχουν γεννήσει έναν πώλο ή στην ηλικία των 25 ετών (όποιο
είναι πιο νωρίτερο),
στην περίπτωση όλων των άλλων ίππων, 5 χρόνια μετά το θάνατο τους ή
στην ηλικία των 20 ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο). Εξαίρεση μπορεί να
γίνει όταν το όνομα ενός ίππου που δηλωθεί νεκρό και δεν έχει ποτέ
διαγωνισθεί, μπορεί να ζητηθεί ξανά από τον ίδιο αιτητή (ιδιοκτήτη).
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ΙV. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ονόματα αν αυτά έχουν ήδη εγγραφεί
τηρουμένων των πιο πάνω προϋποθέσεων, ούτε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

όταν αυτά εμφανίζονται στο Διεθνή Κατάλογο Προστατευόμενων
Ονομάτων,
όταν
έχουν
περισσότερους
από
δεκαοκτώ
χαρακτήρες,
περιλαμβανομένων σημάτων ή διαστημάτων,
όταν είναι το όνομα ενός δημοσίου προσώπου, χωρίς την άδεια του
δημοσίου προσώπου ή της οικογένειας του, ή ονόματα εμπορικής
σπουδαιότητας χωρίς την κατάλληλη άδεια,
όταν ακολουθούνται από αριθμούς,
όταν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή περιλαμβάνουν αρχικά, αριθμούς,
ενωτικά σημεία, τελείες, κόμματα, σημεία, θαυμαστικά, εισαγωγικά,
πλάγια δεξιά ή αριστερή γραμμή (/, \), άνω και κάτω τελεία και άνω τελεία,
όταν υπονοούν ή έχουν αισχρό, άσεμνο, ή προσβλητικό νόημα, ονόματα
τα οποία θεωρούνται ως κακόγουστα ή ονόματα που δύνανται να είναι
προσβλητικά προς θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικές ομάδες,
όταν προφέρονται το ίδιο ή με παρόμοιο τρόπο με ένα προστατευμένο
όνομα ή με ένα όνομα το οποίο είναι εγγεγραμμένο για έναν ίππο του
οποίου το έτος γέννησης ευρίσκεται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα των
δέκα ετών με εκείνο του εν λόγω ίππου,
όταν αρχίζουν με ένα σημείο που δεν είναι γράμμα,
όταν έχει ήδη εγγραφεί για ένα αδελφό/ή ή και γονέα του εν λόγω ίππου.

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μπορεί να αρνηθεί να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής
ίππων για ιπποδρομίες των οποίων τα ονόματα δεν συνάδουν με τους πιο πάνω
περιορισμούς.
V. Όταν ένα όνομα είναι διαθέσιμο προς εγγραφή μπορεί να προκρατηθεί κατόπιν
αίτησης που υποβάλλεται γραπτώς προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Ένα
όνομα που προκρατείται με αυτό τον τρόπο μπορεί να εγγραφεί μεταγενέστερα βάσει
αυτής της Διαδικασίας νοουμένου ότι ο αιτητής υποβάλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου α) το διαβατήριο που η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου έχει εκδώσει για
εκείνον τον ίππο και β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση
υπογεγραμμένη από κτηνίατρο.
Κανένα όνομα, που προκρατείται δεν αποτελεί αναγνώριση της ταυτότητας ενός
ίππου για τους σκοπούς των παρόντων Διαδικασιών και Κανονισμών.
Τηρουμένων των πιο πάνω προϋποθέσεων, που αφορούν την έγκριση ενός
ονόματος και νοουμένου αυτό το όνομα είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζονται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και νοουμένου ότι αυτό δεν έχει
προκρατηθεί σύμφωνα με την επιμέρους διαδικασία V που περιγράφεται πιο πάνω,
ένα όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου βάσει αυτών των
Διαδικασιών και Κανονισμών εκτός εάν έχουν υποβληθεί λανθασμένα στοιχεία
αναφορικά με οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε η
εγγραφή θα καθίσταται αμέσως άκυρη.
Για την ονομασία ενός ίππου συμπληρώνεται ειδικό έντυπο (δήλωση ονόματος). Η
δήλωση αυτή περιλαμβάνει το χρώμα, το γένος και την ημερομηνία γέννησης καθώς
επίσης και το όνομα του πατέρα και της μητέρας του ίππου. (Η τήρηση των οδηγιών
που αναφέρονται στο έντυπο είναι υποχρεωτική).
Μια τέτοια αίτηση θα γίνεται αποδεκτή για εγγραφή μόνο αν ο ίππος αυτός έχει
καταχωρηθεί στο Κυπριακό Stud Book ή σε ένα Stud Book εγκεκριμένο από τη
Διεθνή Επιτροπή Stud Book.
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Η αίτηση ονόματος πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του ίππου που έχει
εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ή από την Αρχή Stud Book της χώρας
προέλευσης του, β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου
υπογεγραμμένη από κτηνίατρο.
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δεν θα προχωρεί στην εξέταση μιας τέτοιας αίτησης
όταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίππου (σχηματικά και περιγραφικά) δεν
συνάδουν με αυτά που έχουν καταγραφεί πρωταρχικά και φυλάσσονται στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και η ταυτότητα ενός ίππου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί
με εξέταση DNA.
VI. Η αίτηση για αλλαγή ονόματος πρέπει να υποβάλλεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου. Το όνομα ενός ίππου δεν μπορεί να αλλαχθεί αν:




ο ίππος έχει ήδη εγγραφεί από κάποια άλλη Αναγνωρισμένη Αρχή Stud Book
εκτός
κατόπιν έγκρισης από την ίδια Αρχή, ή
ο ίππος λάβει μέρος σε ιπποδρομίες σύμφωνα με τους Κανονισμούς
οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ιπποδρομιακής Αρχής,
ο ίππος έχει εγγραφεί είτε ως τοκάδα αναπαραγωγής είτε ως επιβήτορας στο
Κυπριακό Stud Book ή σε ένα Stud Book μιας Αναγνωρισμένης
Ιπποδρομιακής Αρχής.

Ένα όνομα ενός ίππου μπορεί να διορθωθεί, όταν έχει δημοσιευθεί γραμματικά
λανθασμένα.
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 28/2015 της 9/7/2015



Στη συνεδρία της 24/11/2015 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο κάτω:
-

Α. τις Οδηγίες των Εφόρων του Κυπριακού Stud Book –
Καθαρόαιμοι ‘Ιπποι και
Β. τις Οδηγίες των Εφόρων του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων ‘Ιππων
– Κυπριακοί ‘Ιπποι

Κυπριακό Stud Book
Οδηγίες των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Οργανισμός
Διαχειριστές των υποθέσεων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου είναι επτά Έφοροι
οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών τα οποία δεν υπερβαίνουν
τα 100 οποιαδήποτε στιγμή. To Κυπριακό Stud Book είναι ένα από τα πιο σημαντικά
τμήματα της Αρχής, η οποία έχει την ευθύνη για την τήρηση των στοιχείων, την
εφαρμογή των κανονισμών και την έκδοση του Stud Book. Πιο κάτω αναγράφονται
οι λειτουργίες του Κυπριακού Stud Book.
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Λειτουργίες
Οι λειτουργίες του Κυπριακού Stud Book είναι:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.
η.

Να αντιπροσωπεύει την Κύπρο στα συνέδρια της Διεθνούς Επιτροπής Stud
Book.
Να καθορίζει και κατά καιρούς να αναθεωρεί, όταν είναι αναγκαίο, τους
Κανονισμούς για την λειτουργία του Κυπριακού Stud Book.
Να ελέγχει και εγγράφει ιπποφορβεία.
Να εγγράφει φοράδες και επιβήτορες για σκοπούς αναπαραγωγής.
Να εγγράφει και διατηρεί στοιχεία επιβάσεων, γεννήσεων, θανάτων,
μετακινήσεων και αλλαγές ιδιοκτησίας καθώς και εμφυτεύσεις microchip.
Να εκδίδει διαβατήρια και πιστοποιητικά εξαγωγής.
Να δημοσιεύει:
- Τα τεύχη του Κυπριακού Stud Book, κάθε χρόνο.
- Το Κυπριακό Stud Book, κάθε πέντε χρόνια.

Αναγνώριση
Το Κυπριακό Stud Book είναι αναγνωρισμένο από την Διεθνή Επιτροπή Stud Book
και είναι ένα από τα εγκεκριμένα Stud Books διεθνώς.
Γραφείο καταχωρήσεων
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου στεγάζεται στη Θεμιστοκλή Δέρβη 41, 3ος όροφος,
Γρ. 305, 1516 Λευκωσία.
Γλωσσάριο και Ορισμοί
Όροι
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.

η.
θ.
ι.

Ίππος σημαίνει, επιβήτορας, φοράδα, ίππος ιπποδρομίας, εκτομίας,
μονοετής ίππος, απογαλακτισμένος πώλος και πώλος όπως προσδιορίζεται
σε αυτούς τους κανονισμούς.
Ιπποπαραγωγός είναι το άτομο ή η οντότητα (συμπεριλαμβανομένης
εταιρείας) που είναι ο ιδιοκτήτης της τοκάδας κατά την ώρα του τοκετού.
Ο ιδιοκτήτης είναι το άτομο, στο όνομα του οποίου είναι καταχωρημένος
ίππος/οι στο Κυπριακό Stud Book. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι άτομο,
εταιρεία ή άλλη οντότητα.
Ιπποφορβείο σημαίνει, κάθε πρόσωπο, οντότητα/εταιρεία που εκτρέφει
ίππους.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος είναι το άτομο του οποίου το όνομα είναι
δεόντως καταχωρημένο στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ως διαχειριστής με
αποκλειστικό δικαίωμα εκπροσώπησης.
Καθαρόαιμος ίππος είναι αυτός που είναι καταχωρημένος σε ένα βιβλίο
γενεαλογίας καθαρόαιμων ίππων της χώρας γέννησης του, εγκεκριμένο από
τη Διεθνή Επιτροπή Stud Book κατά το χρόνο της επίσημης του
καταχώρησης.
Η ηλικία ενός ίππου προσδιορίζεται την 1η Ιανουαρίου, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία και τη χώρα γέννησής του.
Γονικός Έλεγχος είναι η επικύρωση της καταγωγής ενός ίππου με τη μέθοδο
DNA ή/με οποιαδήποτε άλλη τεχνική μέθοδο που έχει καθοριστεί από τη
Διεθνή Επιτροπή Stud Book.
Όλα τα τέλη που βρίσκονται στους Κανονισμούς μπορεί να αλλάξουν ανά
πάσα στιγμή. Τέτοιες αλλαγές θα δημοσιεύονται από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου.
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Ορολογία Ιπποπαραγωγής
Δεν δέχτηκε επίβαση (Not covered): Μη υπηρετηθείσα φοράδα.
Στείρα (Barren): Φοράδα που υπηρετήθηκε και δεν εγκυμονεί.
Πρώιμος εμβρυικός θάνατος (Early abortion): Είναι η περίπτωση κατά την οποία μία
φοράδα ενώ διαπιστώνεται ότι είναι έγκυος μέχρι τη 42η μέρα στη συνέχεια το
έμβρυο θνήσκει και απορροφάται από τη μήτρα χωρίς να γίνει αντιληπτή η αποβολή.
Αποβολή – Αποβολή διδύμων (Slipped foal – Twins abortion): Είναι η περίπτωση
κατά την οποία μία φοράδα ενώ ευρίσκετο σε κατάσταση κυοφορίας απώλεσε το
έμβρύο/α της πρόωρα και η αποβολή μπορεί να γίνει αντιληπτή.
Πώλος/οι γεννήθηκε/καν νεκρός/οί (Dead foal – Twins dead): Πώλος ή πώλοι που
γεννήθηκε/καν νεκρός/οί.
Ο πώλος έθανε (Foal died since birth): Πώλος που γεννήθηκε και ήταν ζωντανός
μέχρι και 48 ώρες, αλλά απεβίωσε πριν γίνει η εγγραφή του.
Ορολογία του Κυπριακού Stud Book
Καμία εγγραφή (No return): Δεν έγινε καμία αναφορά.
H φοράδα έθανε (Dead): Ο ιδιοκτήτης ή ο ιπποπαραγωγός έχει ενημερώσει το
Κυπριακό Stud Book για το θάνατο της τοκάδας.
Παραιτηθείσα τοκάδα (Dropped out): Μια τοκάδα που ήταν προηγουμένως ενεργή
τοκάδα παραγωγής για την οποία όμως δεν έχουν σταλεί έντυπα ή πληροφορίες για
την αναπαραγωγική της κατάσταση στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για δυο
συνεχείς περιόδους παραγωγής. Τα αρχεία αυτής της τοκάδας μπορούν να
ξανανοίξουν κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται προς το Κυπριακό Stud Book και με
την καταβολή ειδικού τέλους. Όλες οι εγγραφές που λείπουν θα πρέπει να
υποβάλλονται με πληρωμένα τα καθυστερημένα τέλη και ο υπεύθυνος τήρησης του
Κυπριακού Stud Book, δύναται να απαιτήσει όπως η τοκάδα τυποποιηθεί με τη λήψη
DNA πριν να ανοιχθούν τα αρχεία της.
Μια ενεργή τοκάδα που δεν συμπεριλαμβάνεται στα επίσημα αρχεία του Κυπριακού
Stud Book για δύο συνεχείς περιόδους παραγωγής (λόγω έλλειψης ενημέρωσης) θα
αποκαλείται αυτόματα Παραιτηθείσα Τοκάδα.
Αποχωρούσα τοκάδα (Left Stud): Ο ιδιοκτήτης ή ο ιπποπαραγωγός έχει ειδοποιήσει
το Κυπριακό Stud Book για την αποχώρηση της τοκάδας από την παραγωγή
πώλων.
Αναφορές θανάτου: Ο θάνατος ενός εγγεγραμμένου καθαρόαιμου ίππου ή πώλου
για τον οποίο εκκρεμεί η εγγραφή θα πρέπει να αναφέρεται στο Κυπριακό Stud Book
μέσα σε 15 ημέρες από το θάνατο του με την υποβολή ενός συμπληρωμένου
εντύπου αναφοράς θανάτου και επιστροφής του διαβατηρίου του, αν έχει εκδοθεί.
Αναφορές εκτομιών: Αν ένας πώλος, ή γενικότερα ένας ίππος έχει ευνουχιστεί, τότε
ο κτηνίατρος θα πρέπει μέσα σε 15 ημέρες να ενημερώσει την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου υποβάλλοντας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο με
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση κρυψορχίας αυτή θα πρέπει να
αναφέρεται.
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Εγγραφή ίππων αναπαραγωγής (Επιβήτορες και Τοκάδες)
Είναι ευθύνη του ιπποπαραγωγού, του ιδιοκτήτη ή των αντιπροσώπων τους να
κοινοποιούν προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου την πρόθεση τους να
χρησιμοποιήσουν επιβήτορες ή φοράδες για αναπαραγωγή ούτως ώστε να
καταχωρηθούν σωστά στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας. Για κάθε επιβήτορα ή
φοράδα που εγγράφεται ως ίππος αναπαραγωγής, θα πρέπει να καταχωρείται το
όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Αυτή η
προϋπόθεση είναι αναγκαία για σκοπούς διαχείρισης και μόνο του Κυπριακού Stud
Book. Πρέπει να τονίσουμε ότι η καταχώρηση του ιδιοκτήτη του ίππου σ’ αυτό το
βιβλίο δε συνεπάγεται τη νόμιμη εγγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας του ίππου και δεν
πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοια.
Πριν να γίνει η εγγραφή οποιουδήποτε επιβήτορα ή φοράδας στο Κυπριακό Stud
Book σαν ίπποι αναπαραγωγής, πρέπει να εξακριβωθεί η ταυτότητα τους. Αυτό
επιτυγχάνεται:
α.

β.

γ.

δ.

Με τη συμπλήρωση από τον ιδιοκτήτη του ίππου του κατάλληλου εντύπου
εγγραφής επιβήτορα ή φοράδας, στο οποίο θα καταγράφεται το όνομα του
ίππου, το χρώμα, η ηλικία, η γενεαλογία, το προηγούμενο ιστορικό του, όσο
αυτό είναι γνωστό και το όνομα του ιδιοκτήτη.
Με τον εντοπισμό του ίππου από τους διάφορους ιδιοκτήτες που είχε κατά
καιρούς από τη στιγμή της γέννησης του αν είναι αναγκαίο, και ειδικότερα με
αναφορά στο διαβατήριο του ή/και στο πιστοποιητικό εξαγωγής και με τη
λήψη υπογεγραμμένων πιστοποιητικών αγοράς όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Με την παροχή των παρόντων διακριτικών χαρακτηριστικών του ίππου όπως
αυτά έχουν ληφθεί από τον κτηνίατρο της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ή
στην περίπτωση εγγραφής φοράδας, γραπτή δήλωση από τον ιδιοκτήτη της ή
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ότι έλεγξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
φοράδας με αυτά που περιέχονται στο διαβατήριο και συμφωνούν και ότι δεν
έχει λόγο να αμφιβάλει ότι πρόκειται για την ίδια φοράδα για την οποία
υποβάλλει αίτηση εγγραφής.
Με τη λήψη ενός αποδεκτού δείγματος, όπου είναι αναγκαίο για σκοπούς
τυποποίησης του DNA.

O ίππος που θα δηλωθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή θα πρέπει να είναι
τριών ετών και άνω, να έχει ταξινομηθεί και το διαβατήριό του θα πρέπει να
προσκομίζεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για να σφραγίζεται με την ειδική
σφραγίδα – «Για Αναπαραγωγή».
Για σκοπούς πλήρωσης των όρων εγγραφής, ο ιπποπαραγωγός ενός πώλου είναι το
πρόσωπο ή ο φορέας, του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί ως ο ιδιοκτήτης της
τοκάδας την ώρα του τοκετού.
Κάθε φορά που μια τοκάδα ή ένας επιβήτορας αλλάζει ιδιοκτήτη, το διαβατήριο τους
θα επιστρέφεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, για σκοπούς καταχώρησης
του/των νέου/ων ιδιοκτήτη/των. Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δε θα προβαίνει στην
αλλαγή ιδιοκτησίας αν δεν προσκομιστεί το διαβατήριο για να γίνει η σχετική
ενημέρωση.
Φοράδα που υπηρετείται πριν να ταξινομηθεί, ο ιδιοκτήτης της θα υπόκειται σε
πρόστιμο (βλέπε πίνακα τελών).
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Περίοδος επιβάσεων
Η περίοδος οχείας, δηλαδή η χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπονται να
πραγματοποιηθούν επιβάσεις στα διάφορα ιπποφορβεία, αρχίζει την 15η
Φεβρουαρίου και λήγει στις 31 Ιουλίου. Όλες οι επιβάσεις μιας καθαρόαιμης τοκάδας
από έναν επιβήτορα πρέπει να περιορίζονται μέσα στα χρονικά πλαίσια της
επίσημης περιόδου οχείας. Υπενθυμίζεται στους Ιπποπαραγωγούς ότι εάν
διαπιστωθεί γέννηση πώλου προ του νομίμου χρόνου γεννήσεως (δηλαδή έως και
της 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η επίβαση) ο πώλος αυτός μπορεί
να εγγραφεί στο Κυπριακό Stud Book κατόπιν αποφάσεως των Εφόρων της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου αλλά θα θεωρείται ως μονοετής από την πρώτη
Ιανουαρίου του επομένου της γεννήσεως του έτους.
Υπενθυμίζονται οι Ιπποπαραγωγοί ότι ως ενισχυτική υποστήριξη της φυσικής
επίβασης, ένα μέρος του σπέρματος που έχει παράξει ο επιβήτορας κατά τη διάρκεια
ενός τέτοιου ζευγαρώματος μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα στο αναπαραγωγικό
σύστημα της τοκάδας που δέχτηκε την επίβαση.
Ιπποπαραγωγοί,
ιδιοκτήτες
επιβητόρων,
υπεύθυνοι
ιπποφορβείων
και
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι είναι υπόχρεοι να παρέχουν πρόσβαση στον
οποιοδήποτε αντιπρόσωπο του Κυπριακού Stud Book, εντεταλμένο από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, για να ελέγξει όλες τις επιβάσεις από έναν επιβήτορα
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου οχείας, για να θεωρήσει
όλα τα μητρώα παραγωγής και αναγνώρισης που τηρούνται στο Ιπποφορβείο και να
επιθεωρήσει τους επιβήτορες, τις τοκάδες και τους πώλους τους.
Καταγραφή επιβάσεων
Οι ιδιοκτήτες επιβητόρων πρέπει να επιστρέφουν τα επίσημα πιστοποιητικά
επιβάσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου του έτους επιβάσεων.
Τα πιστοποιητικά επιβάσεων πρέπει να περιλαμβάνουν:
-

Όνομα και αριθμό διαβατηρίου της φοράδας που θα υπηρετηθεί.
Όνομα πατέρα και μητέρα της φοράδας.
Ιδιοκτήτη της φοράδας.
Όνομα επιβήτορα.
Πρώτη και τελευταία ημερομηνία επίβασης.
Βεβαίωση ότι η ταυτότητα της φοράδας έχει ελεχθεί.
Βεβαίωση ότι η επίβαση ήταν φυσική.
Υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του αντιπροσώπου του επιβήτορα.

Η ταυτότητα της φοράδας πρέπει να βεβαιώνεται από το διαβατήριο της, πριν από
την επίβαση από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα ή τον αντιπρόσωπό του.
Καταχώρηση αποτελεσμάτων (Εγγραφή πώλων)
Η δήλωση γέννησης ζώντος πώλου πρέπει να συμπληρώνεται και να προσκομίζεται
στο Κυπριακό Stud Book μέσα σε 15 μέρες από την γέννηση του ζώντος πώλου. Η
επίσημη αυτή δήλωση, μαζί με τα τέλη (βλέπε πίνακα τελών) – συμπληρωμένη και
υπογραμμένη από τον ιπποπαραγωγό – πρέπει να αναφέρει το φύλο, το χρώμα,
ημερομηνία και τόπο γέννησης του πώλου.
Η καταχώρηση στο Κυπριακό Stud Book πρέπει να βασιζεται:
-

Στο πιστοποιητικό επιβάσεως και την δήλωση γέννησης ζώντος πώλου.
Ταυτοποίηση του πώλου.
Γονικός έλεγχος με τη μέθοδο του DNA.
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Το εργαστήριο που έχει οριστεί επίσημα να πραγματοποιεί την τυποποίηση του DNA
του Κυπριακού Stud Book είναι:
Animal Health Trust
Lanwades Park
Kentford, Newmarket
Suffolk BC8 7UU
UK
Καθυστερημένες Εγγραφές
Υπό περιορισμένες προϋποθέσεις πώλοι, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί ή δεν
έχει συμπληρωθεί αίτηση εγγραφής κατά το έτος γέννησής τους, είναι δυνατό να
πληρούν τα κριτήρια καθυστερημένης εγγραφής νοουμένου ότι το πρόσωπο που
υποβάλει την αίτηση, πληροί όλες τις προϋποθέσεις και καταβάλλει το νενομισμένο
τέλος καθυστερημένης εγγραφής και νοουμένου ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
καθορίζει ότι ο αιτητής έχει αποδείξει επαρκώς ότι έχει προηγηθεί λάθος, απροσεξία,
δικαιολογημένη αμέλεια ή άλλες περιστάσεις που δικαιολογούν την καθυστέρηση της
εγγραφής.
Πώλοι ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δε θα
εγγράφονται.
Αναγνώριση Ίππων
α. Έκδοση διαβατηρίων
Με την ολοκλήρωση όλων των προϋποθέσεων μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες,
και αν ο πώλος κριθεί ως πώλος που είναι γνήσιο προϊόν του δηλωμένου πατέρα και
της δηλωμένης μητέρας του, τότε θα εκδίδεται ένα διαβατήριο. Η Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο ίππο, είναι η μόνη Αρχή που
επιτρέπεται να εκδώσει το πρωτότυπο διαβατήριο ή οποιοδήποτε μεταγενέστερο/α
αντίγραφο/α. Βιβλιάρια ταυτότητας εκδίδονται στη βάση στοιχείων (ημερομηνία
γεννήσεως και φύλο) που υποβάλλονται στο Κυπριακό Stud Book από τον αιτητή και
υπόκεινται σε ανάκληση και ακύρωση όταν το Κυπριακό Stud Book λάβει περαιτέρω
στοιχεία τα οποία να δείχνουν τη μη δέουσα ή λανθασμένη έκδοσή τους.
Σύμφωνα με την απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book το διαβατήριο πρέπει
να περιέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
-

Πατέρα, μητέρα και πατέρα της μητέρας του πώλου.
Ημερομηνία γέννησης.
Όνομα.
Χρώμα και φύλο.
Χώρα γέννησης.
Όνομα ιπποπαραγωγού.
Αριθμό microchip (όπου υπάρχει).
Αναφορά Βιβλίου Γενεαλογίας.
Αριθμό διαβατηρίου και ισόβιο αριθμό.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής του γονικού ελέγχου.
Πρόσφατα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Μητρώο εμβολίων.
Δήλωση αποδοχής ιδιοκτητών ή προπονητών για την ταυτότητα του ίππου.
Μητρώο διεθνούς μετακίνησης του ίππου.
Μητρώο τελωνειακού ελέγχου.
Στοιχεία επικοινωνίας με την εκδίδουσα Αρχή.

59

Είναι ευθύνη του Κυπριακού Stud Book να εμποδίζει την πολλαπλή, παράνομη
έκδοση διαβατηρίων, αλλά αν ένα διαβατήριο έχει απωλεσθεί ή έχει καταστραφεί,
τότε μπορεί να εκδοθεί δεύτερο κατόπιν υποβολής των ακόλουθων εγγράφων: α)
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του που
περιγράφει τις περιστάσεις υπό τις οποίες έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί το
διαβατήριο, β) οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία και διαβεβαιώσεις που δύναται να
απαιτήσει το Κυπριακό Stud Book, γ) πληρωμή των τελών προς το Κυπριακό Stud
Book που καλύπτει το νενομισμένο τέλος (βλέπε πίνακα τελών).
Η έκδοση ενός δεύτερου διαβατηρίου, καθιστά άκυρο το πρώτο το οποίο αν
εντοπισθεί θα πρέπει να επιστραφεί στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
β. Πιστοποιητικά εξαγωγής ίππων
Με την μόνιμη εξαγωγή ενός ίππου, το πιστοποιητικό εξαγωγής (βλέπε πίνακα
τελών) εκδίδεται και αποστέλλεται στην χώρα προορισμού. Το πιστοποιητικό
εξαγωγής περιλαμβάνει τις πιο κάτω πληροφορίες:
-

Αριθμό πιστοποιητικού εξαγωγής.
Όνομα και ισόβιο αριθμό του ίππου.
Χρώμα, φύλο και ημερομηνία γέννησης.
Πατέρα, μητέρα και πατέρα μητέρας.
Αναφορά στο Κυπριακό Stud Book.
Όνομα ιπποπαραγωγού και χώρα γέννησης.
Ημερομηνία εξαγωγής ίππου.
Όνομα παραλήπτη και χώρα προορισμού.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αριθμό microchip.
Πληροφορίες για το DNA του ίππου.
Φυλή.

γ. Πιστοποιητικά καταγωγής
Τα πιστοποιητικά καταγωγής (βλέπε πίνακα τελών) εκδίδονται από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη. Το όνομα του ίππου,
το φύλο, το χρώμα, η ημερομηνία γέννησης καθώς και πέντε γενεαλογίες των
προγόνων του αναφέρονται λεπτομερώς στο πιστοποιητικό καταγωγής.
Ονομασία ίππου
Αίτηση για την προκράτηση ή για την εγγραφή ονόματος για ένα πώλο υποβάλλεται
στο Κυπριακό Stud Book μέχρι την 1η Απριλίου του έτους κατά το οποίο ο πώλος
έχει συμπληρώσει την ηλικία των δύο ετών ή μετέπειτα (βλέπε πίνακα τελών).
Ένα όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου όταν αυτός θα έχει
ταξινομηθεί, όταν δηλαδή ο κτηνίατρος της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου σημειώσει
στο ειδικό έντυπο (πιστοποιητικό ηλικίας και διακριτικών χαρακτηριστικών για
σκοπούς ονομασίας) τα πρόσφατα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκρίνει με αυτά
που έχουν καταγραφεί πρωταρχικά στο διαβατήριο του πώλου, το οποίο ο ιδιοκτήτης
υποχρεούται να προσκομίζει στον Κτηνίατρο κατά την ώρα της ταξινόμησης. Με την
ταξινόμηση επαληθεύεται δηλαδή, η ταυτότητα του ίππου.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Κυπριακού Stud Book η αλλαγή ενός ονόματος
που έχει ήδη εγγραφεί και δημοσιευτεί, μπορεί να ζητηθεί μόνο από εκείνη την Αρχή
που πρωταρχικά ενέγραψε εκείνο το όνομα. Είναι δυνατό να γίνει αίτηση για αλλαγή
ονόματος ενός ίππου με τον ίδιο τρόπο που υποβάλλεται και η αίτηση για την
εγγραφή ενός ονόματος. Για να επιτευχθεί η αλλαγή του ονόματος απαιτείται όπως
ο ίππος επαναταξινομηθεί με το νέο του όνομα, ο δε ιδιοκτήτης θα καταβάλλει το
προβλεπόμενο τέλος για την περίπτωση αυτή (βλέπε πίνακα τελών).
Δεν μπορούν να ζητηθούν ή να προκρατηθούν ονόματα διά τηλεφώνου.
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Κυρώσεις
Το σώμα των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου έχει το δικαίωμα για όσο
χρόνο θεωρεί δικαιολογημένο από τα εκάστοτε δεδομένα γεγονότα και στοιχεία να
αρνηθεί την καταχώρηση ενός πώλου ή ενός ίππου στο Κυπριακό Stud Book καθώς
και τα προνόμια που απορρέουν από την καταχώρηση αυτήν ή κατά την κρίση του
να επιβάλλει κυρώσεις όταν:







Οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα παραποιεί ή βοηθάει ή υποβοηθάει
στην παραποίηση της ταυτότητας, του ονόματος, της ηλικίας, της
εμφάνισης, της γενεαλογίας, του γενετικού τύπου, της καταλληλότητας για
εγγραφή ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιέχεται
σε
οποιαδήποτε επικοινωνία, ή σε σχέση με αυτή, με την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου.
Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κλέβει, παραχαράσσει, πλαστογραφεί ή
παραποιεί πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου ή που εσκεμμένα λαμβάνει ένα κλεμμένο, παραχαραγμένο,
πλαστογραφημένο ή αλλοιωμένο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται
από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
Οποιοδήποτε πρόσωπο που εκ προθέσεως παραβιάζει οποιουσδήποτε
από τους Βασικούς Κανονισμούς, τις Οδηγίες και τις Προϋποθέσεις του
Κυπριακού Stud Book.
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου (είτε πολιτικού, ποινικού ή
διοικητικού) ή ενός επίσημου δικαστικού σώματος ή οποιουδήποτε
επίσημου σώματος ότι ένα τέτοιο πρόσωπο: α) έχει εσκεμμένα
παραποιήσει ή βοηθήσει ή υποβοηθήσει στην παραποίηση της ταυτότητας
ενός ίππου, του ονόματος, της ηλικίας της εμφάνισης, της γενεαλογίας, του
γενετικού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου αναφορικά είτε με την
εγγραφή του ίππου για συμμετοχή σε ιπποδρομία ή τη συμμετοχή του σε
μια ιπποδρομία, β) έχει εσκεμμένα παραποιήσει ή βοηθήσει ή υποβοηθήσει
στην παραποίηση της καταλληλότητας ενός ίππου για εγγραφή ή
οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με το Κυπριακό Stud Book, γ)
έκλεψε, παραχάραξε, πλαστογράφησε ή αλλοίωσε ένα πιστοποιητικό ή ένα
έγγραφο που εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ή εσκεμμένα
έχει λάβει ένα κλεμμένο, παραχαραγμένο, παραποιημένο ή αλλοιωμένο
πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου ή δ) σκότωσε, εγκατέλειψε, κακομεταχειρίστηκε, παραμέλησε ή
κακοποίησε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διέπραξε μιαν απάνθρωπη
πράξη προς έναν ίππο.

Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων
Οδηγίες των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Οργανισμός
Διαχειριστές των υποθέσεων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου είναι επτά Έφοροι
οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μελών τα οποία δεν υπερβαίνουν
τα 100 οποιαδήποτε στιγμή. Οι Κανονισμοί του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων,
η τήρηση των στοιχείων και η έκδοση του Μητρώου, είναι αποκλειστική ευθύνη της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου. Πιο κάτω αναγράφονται οι λειτουργίες του.
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Λειτουργίες
Οι λειτουργίες του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων είναι:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.

Να καθορίζει και κατά καιρούς να αναθεωρεί, όταν είναι αναγκαίο, τους
Κανονισμούς για την λειτουργία του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
Να ελέγχει και εγγράφει ιπποφορβεία.
Να εγγράφει φοράδες και επιβήτορες για σκοπούς αναπαραγωγής.
Να εγγράφει και διατηρεί στοιχεία επιβάσεων, γεννήσεων, θανάτων,
μετακινήσεων και αλλαγές ιδιοκτησίας καθώς και εμφυτεύσεις microchip.
Να εκδίδει διαβατήρια.
Να δημοσιεύει:
- Τα τεύχη κάθε χρόνο.
- Το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων κάθε πέντε χρόνια.

Δημιουργία
Δημιουργήθηκε στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ένα Αρχείο με τα γενεαλογικά και
αναπαραγωγικά στοιχεία των ίππων που συμμετείχαν στις ιπποδρομίες. Ο πρώτος
τόμος του Αρχείου αυτού κυκλοφόρησε τον Δεκέμβρη του 1923 από το Υπουργείο
Γεωργίας.
Γραφείο καταχωρήσεων
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου στεγάζεται στη Θεμιστοκλή Δέρβη 41, 3ος όροφος,
Γρ. 305, 1516 Λευκωσία.
Γλωσσάριο και Ορισμοί
Όροι
α.
β.
γ.
δ.

ε.
ζ.
η.
θ.

Ίππος σημαίνει, επιβήτορας, φοράδα, ίππος ιπποδρομίας, εκτομίας,
μονοετής ίππος, απογαλακτισμένος πώλος και πώλος όπως προσδιορίζεται
σε αυτούς τους κανονισμούς.
Ιπποπαραγωγός είναι το άτομο ή η οντότητα (συμπεριλαμβανομένης
εταιρείας) που είναι ο ιδιοκτήτης της τοκάδας κατά την ώρα του τοκετού.
Ο ιδιοκτήτης είναι το άτομο, στο όνομα του οποίου είναι καταχωρημένος
ίππος/οι στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων ΄Ιππων. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να είναι
άτομο, εταιρεία ή άλλη οντότητα.
Ιπποφορβείο σημαίνει, κάθε πρόσωπο, οντότητα/εταιρεία που εκτρέφει
ίππους.
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος είναι το άτομο του οποίου το όνομα είναι
δεόντως καταχωρημένο στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ως διαχειριστής με
αποκλειστικό δικαίωμα εκπροσώπησης.
Η ηλικία ενός ίππου προσδιορίζεται την 1η Ιανουαρίου, ανεξάρτητα από την
ημερομηνία γέννησής του.
Γονικός Έλεγχος είναι η επικύρωση της καταγωγής ενός ίππου με τη μέθοδο
DNA ή με οποιαδήποτε άλλη τεχνική μέθοδο έχει καθοριστεί από τη Διεθνή
Επιτροπή Stud Book.
Όλα τα τέλη που βρίσκονται στους Κανονισμούς μπορεί να αλλάξουν ανά
πάσα στιγμή. Τέτοιες αλλαγές θα δημοσιεύονται από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου.
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Ορολογία Ιπποπαραγωγής
Δεν δέχτηκε επίβαση (Not covered): Μη υπηρετηθείσα φοράδα.
Στείρα (Barren): Φοράδα που υπηρετήθηκε και δεν εγκυμονεί.
Πρώιμος εμβρυικός θάνατος (Early abortion): Είναι η περίπτωση κατά την οποία μία
φοράδα ενώ διαπιστώνεται ότι είναι έγκυος μέχρι τη 42η μέρα στη συνέχεια το
έμβρυο θνήσκει και απορροφάται από τη μήτρα χωρίς να γίνει αντιληπτή η αποβολή.
Αποβολή – Αποβολή διδύμων (Slipped foal – Twins abortion): Είναι η περίπτωση
κατά την οποία μία φοράδα ενώ ευρίσκετο σε κατάσταση κυοφορίας απώλεσε το
έμβρύο/α της πρόωρα και η αποβολή μπορεί να γίνει αντιληπτή.
Πώλος/οι γεννήθηκε/καν νεκρός/οί (Dead foal – Twins dead): Πώλος ή πώλοι που
γεννήθηκε/καν νεκρός/οί.
Ο πώλος έθανε (Foal died since birth): Πώλος που γεννήθηκε και ήταν ζωντανός
μέχρι και 48 ώρες, αλλά απεβίωσε πριν γίνει η εγγραφή του.
Ορολογία του Μητρώου
Καμία Εγγραφή (No return): Δεν αναφέρθηκαν.
Η φοράδα έθανε (Dead): Ο ιδιοκτήτης ή ο ιπποπαραγωγός έχει ενημερώσει τo
Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων για το θάνατο της τοκάδας.
Παραιτηθείσα τοκάδα (Dropped out): Μια τοκάδα που ήταν προηγουμένως ενεργή
τοκάδα παραγωγής για την οποία όμως δεν έχουν σταλεί έντυπα ή πληροφορίες για
την αναπαραγωγική της κατάσταση στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για δυο
συνεχείς περιόδους παραγωγής. Τα αρχεία αυτής της τοκάδας μπορούν να
ξανανοίξουν κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται προς το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων
Ίππων και με την καταβολή ειδικού τέλους (βλέπε πίνακα τελών). Όλες οι εγγραφές
που λείπουν θα πρέπει να υποβάλλονται με πληρωμένα τα καθυστερημένα τέλη και
ο υπεύθυνος τήρησης του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων, δύναται να απαιτήσει
όπως η τοκάδα τυποποιηθεί με τη λήψη DNA πριν να ανοιχθούν τα αρχεία της.
Μια ενεργή τοκάδα που δεν συμπεριλαμβάνεται στα επίσημα αρχεία του Μητρώου Μη
Καθαρόαιμων Ίππων για δύο συνεχείς περιόδους παραγωγής (λόγω έλλειψης
ενημέρωσης) θα αποκαλείται αυτόματα Παραιτηθείσα Τοκάδα.
Αποχωρούσα τοκάδα (Left Stud): Ο ιδιοκτήτης ή ο ιπποπαραγωγός έχει ειδοποιήσει
το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων για την αποχώρηση της τοκάδας από την
παραγωγή πώλων.
Αναφορές θανάτου: Ο θάνατος ενός ίππου ή πώλου για τον οποίο εκκρεμεί η
εγγραφή θα πρέπει να αναφέρεται στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων μέσα σε 15
ημέρες από το θάνατο του με την υποβολή ενός συμπληρωμένου εντύπου
αναφοράς θανάτου και επιστροφής του διαβατηρίου του, αν έχει εκδοθεί.
Αναφορές εκτομιών: Αν ένας πώλος, ή γενικότερα ένας ίππος έχει ευνουχιστεί, τότε
ο κτηνίατρος θα πρέπει μέσα σε 15 ημέρες να ενημερώσει την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου υποβάλλοντας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο με
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Σε περίπτωση κρυψορχίας αυτή θα πρέπει να
αναφέρεται.
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Εγγραφή τοκάδων
Είναι ευθύνη του ιπποπαραγωγού, του ιδιοκτήτη (ή των αντιπροσώπων τους) να
κοινοποιούν προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου την πρόθεση τους να
χρησιμοποιήσουν φοράδες για αναπαραγωγή ούτως ώστε να καταχωρηθούν σωστά
στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων. Για κάθε φοράδα που εγγράφεται ως ίππος
αναπαραγωγής, θα πρέπει να καταχωρείται το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη
του στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Αυτή η προϋπόθεση είναι αναγκαία για
σκοπούς διαχείρισης και μόνο του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων. Πρέπει να
τονίσουμε ότι η καταχώρηση του ιδιοκτήτη του ίππου σ’ αυτό το βιβλίο δε
συνεπάγεται τη νόμιμη εγγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας του ίππου και δεν πρέπει να
ερμηνεύεται ως τέτοια.
Πριν να γίνει η εγγραφή οποιουδήποτε φοράδας στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων
Ίππων σαν ίππος αναπαραγωγής, πρέπει να εξακριβωθεί η ταυτότητα του. Αυτό
επιτυγχάνεται:
α.
Με τη συμπλήρωση από τον ιδιοκτήτη του ίππου του κατάλληλου εντύπου
εγγραφής φοράδας, στο οποίο θα καταγράφεται το όνομα του ίππου, το
χρώμα, η ηλικία, η γενεαλογία, το προηγούμενο ιστορικό του, όσο αυτό είναι
γνωστό και το όνομα του ιδιοκτήτη.
β.
Με τον εντοπισμό του ίππου από τους διάφορους ιδιοκτήτες που είχε κατά
καιρούς από τη στιγμή της γέννησης του αν είναι αναγκαίο, και ειδικότερα με
αναφορά στο διαβατήριο του.
γ.
Με την παροχή των παρόντων διακριτικών χαρακτηριστικών του ίππου όπως
αυτά έχουν ληφθεί από τον κτηνίατρο της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ή με
γραπτή δήλωση από τον ιδιοκτήτη της ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
ότι έλεγξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φοράδας με αυτά που περιέχονται
στο διαβατήριο και συμφωνούν και ότι δεν έχει λόγο να αμφιβάλει ότι
πρόκειται για την ίδια φοράδα για την οποία υποβάλλει αίτηση εγγραφής.
δ.
Με τη λήψη ενός αποδεκτού δείγματος, όπου είναι αναγκαίο για σκοπούς
τυποποίησης του DNA.
Η τοκάδα που θα δηλωθεί ότι θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή θα πρέπει να
είναι τριών ετών και άνω, να έχει ταξινομηθεί και το διαβατήριό του θα πρέπει να
προσκομίζεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για να σφραγίζεται με την ειδική
σφραγίδα – «Για Αναπαραγωγή».
Για σκοπούς πλήρωσης των όρων εγγραφής, ο ιπποπαραγωγός ενός πώλου είναι το
πρόσωπο ή ο φορέας, του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί ως ο ιδιοκτήτης της
τοκάδας την ώρα του τοκετού.
Κάθε φορά που μια τοκάδα αλλάζει ιδιοκτήτη, το διαβατήριο της θα επιστρέφεται
στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, για σκοπούς καταχώρησης, του/των νέου/ων
ιδιοκτήτη/ων. Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δε θα προβαίνει στην αλλαγή
ιδιοκτησίας αν δεν προσκομιστεί το διαβατήριο για να γίνει η σχετική ενημέρωση.
Φοράδα που υπηρετείται πριν να ταξινομηθεί, ο ιδιοκτήτης της θα υπόκειται σε
πρόστιμο (βλέπε πίνακα τελών).
Περίοδος επιβάσεων
Η περίοδος οχείας, δηλαδή η χρονική περίοδος κατά την οποία επιτρέπονται να
πραγματοποιηθούν επιβάσεις στα διάφορα ιπποφορβεία, αρχίζει την 15η
Φεβρουαρίου και λήγει στις 31 Ιουλίου. Όλες οι επιβάσεις μιας μη-καθαρόαιμης
τοκάδας από έναν καθαρόαιμο επιβήτορα πρέπει να περιορίζονται μέσα στα χρονικά
πλαίσια της επίσημης περιόδου οχείας. Υπενθυμίζεται στους Ιπποπαραγωγούς ότι
εάν διαπιστωθεί γέννηση πώλου προ του νομίμου χρόνου γεννήσεως (δηλαδή έως
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και της 31ης Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η επίβαση) ο πώλος αυτός
μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων κατόπιν αποφάσεως των
Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου αλλά θα θεωρείται ως μονοετής από την
πρώτη Ιανουαρίου του επομένου της γεννήσεως του έτους.
Υπενθυμίζονται οι Ιπποπαραγωγοί ότι ως ενισχυτική υποστήριξη της φυσικής
επίβασης, ένα μέρος του σπέρματος που έχει παράξει ο επιβήτορας κατά τη διάρκεια
ενός τέτοιου ζευγαρώματος μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα στο αναπαραγωγικό
σύστημα της τοκάδας που δέχτηκε την επίβαση.
Ιπποπαραγωγοί,
ιδιοκτήτες
επιβητόρων,
υπεύθυνοι
ιπποφορβείων
και
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι είναι υπόχρεοι να παρέχουν πρόσβαση στον
οποιοδήποτε αντιπρόσωπο του Μητρώου, εντεταλμένο από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου, για να ελέγξει όλες τις επιβάσεις από έναν επιβήτορα ανά πάσα στιγμή
κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου οχείας, για να θεωρήσει όλα τα μητρώα
παραγωγής και αναγνώρισης που τηρούνται στο Ιπποφορβείο και να επιθεωρήσει
τους επιβήτορες, τις τοκάδες και τους πώλους τους.
Καταγραφή επιβάσεων
Οι ιδιοκτήτες επιβητόρων πρέπει να επιστρέφουν τα επίσημα πιστοποιητικά
επιβάσεων μέχρι το τέλος Αυγούστου του έτους επιβάσεων.
Τα πιστοποιητικά επιβάσεων πρέπει να περιλαμβάνουν:
-

Όνομα και αριθμό διαβατηρίου της φοράδας που θα υπηρετηθεί.
Όνομα πατέρα και μητέρα της φοράδας.
Ιδιοκτήτη της φοράδας.
Όνομα επιβήτορα.
Πρώτη και τελευταία ημερομηνία επίβασης.
Βεβαίωση ότι η ταυτότητα της φοράδας έχει ελεχθεί.
Βεβαίωση ότι η επίβαση ήταν φυσική.
Υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του αντιπροσώπου του επιβήτορα.

Η ταυτότητα της φοράδας πρέπει να βεβαιώνεται από το διαβατήριο της, πριν από
την επίβαση από τον ιδιοκτήτη του επιβήτορα ή τον αντιπρόσωπό του.
Καταχώρηση αποτελεσμάτων (Εγγραφή πώλων)
Η δήλωση γέννησης ζώντος πώλου πρέπει να συμπληρώνεται και να προσκομίζεται
στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μέσα σε 15 μέρες από την γέννηση του ζώντος
πώλου. Η επίσημη αυτή δήλωση μαζί με τα νενομισμένα τέλη (βλέπε πίνακα τελών)
– συμπληρωμένη και υπογραμμένη από τον ιπποπαραγωγό - πρέπει να αναφέρει το
φύλο, το χρώμα, ημερομηνία και τόπο γέννησης του πώλου.
Η καταχώρηση στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων πρέπει να βασιζεται:
- Στο πιστοποιητικό επιβάσεως και την δήλωση γέννησης ζώντος πώλου.
- Ταυτοποίηση του πώλου.
- Γονικός έλεγχος με τη μέθοδο του DNA.
Το εργαστήριο που έχει οριστεί επίσημα να πραγματοποιεί την τυποποίηση του DNA
του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων είναι:
Animal Health Trust
Lanwades Park
Kentford, Newmarket
Suffolk BC8 7UU
UK
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Καθυστερημένες Εγγραφές
Υπό περιορισμένες προϋποθέσεις πώλοι, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί ή δεν
έχει συμπληρωθεί αίτηση εγγραφής κατά το έτος γέννησής τους, είναι δυνατό να
πληρούν τα κριτήρια καθυστερημένης εγγραφής νοουμένου ότι το πρόσωπο που
υποβάλει την αίτηση, πληροί όλες τις προϋποθέσεις και καταβάλλει το νενομισμένο
τέλος καθυστερημένης εγγραφής και νοουμένου ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
καθορίζει ότι ο αιτητής έχει αποδείξει επαρκώς ότι έχει προηγηθεί λάθος, απροσεξία,
δικαιολογημένη αμέλεια ή άλλες περιστάσεις που δικαιολογούν την καθυστέρηση της
εγγραφής.
Πώλοι ηλικίας τεσσάρων ετών και άνω κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δε θα
εγγράφονται.
Αναγνώριση Ίππων
α. Έκδοση διαβατηρίων
Με την ολοκλήρωση όλων των προϋποθέσεων μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες,
και αν ο πώλος κριθεί ως πώλος που είναι γνήσιο προϊόν του δηλωμένου πατέρα και
της δηλωμένης μητέρας του, τότε θα εκδίδεται ένα διαβατήριο. Η Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον Μη Καθαρόαιμο ίππο, είναι η μόνη Αρχή που
επιτρέπεται να εκδώσει το πρωτότυπο διαβατήριο ή οποιοδήποτε μεταγενέστερο/α
αντίγραφο/α. Βιβλιάρια ταυτότητας εκδίδονται στη βάση στοιχείων (ημερομηνία
γεννήσεως και φύλο) που υποβάλλονται στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων από
τον αιτητή και υπόκεινται σε ανάκληση και ακύρωση όταν το Μητρώο λάβει
περαιτέρω στοιχεία τα οποία να δείχνουν τη μη δέουσα ή λανθασμένη έκδοσή τους.
Σύμφωνα με την απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book το διαβατήριο πρέπει
να περιέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες:
-

Πατέρα, μητέρα και πατέρα της μητέρας του πώλου.
Ημερομηνία γέννησης.
Όνομα.
Χρώμα και φύλο.
Χώρα γέννησης.
Όνομα ιπποπαραγωγού.
Αριθμό microchip (όπου υπάρχει).
Αναφορά Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
Αριθμό διαβατηρίου και ισόβιο αριθμό.
Αναφορά στον τρόπο διεξαγωγής του γονικού ελέγχου.
Πρόσφατα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Μητρώο εμβολίων.
Δήλωση αποδοχής ιδιοκτητών ή προπονητών για την ταυτότητα του ίππου.
Μητρώο διεθνούς μετακίνησης του ίππου.
Μητρώο τελωνειακού ελέγχου.
Στοιχεία επικοινωνίας με την εκδίδουσα Αρχή.

Είναι ευθύνη του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων να εμποδίζει την πολλαπλή,
παράνομη έκδοση διαβατηρίων, αλλά αν ένα διαβατήριο έχει απωλεσθεί ή έχει
καταστραφεί, τότε μπορεί να εκδοθεί δεύτερο κατόπιν υποβολής των ακόλουθων
εγγράφων: α) υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου του που περιγράφει τις περιστάσεις υπό τις οποίες έχει απωλεσθεί ή
καταστραφεί το διαβατήριο β) οποιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία και διαβεβαιώσεις
που δύναται να απαιτήσει το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων γ) πληρωμή των
τελών προς το Μητρώο που καλύπτει το νενομισμένο τέλος (βλέπε πίνακα τελών).
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Η έκδοση ενός δεύτερου διαβατηρίου, καθιστά άκυρο το πρώτο το οποίο αν
εντοπισθεί θα πρέπει να επιστραφεί στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
β. Πιστοποιητικά καταγωγής
Τα πιστοποιητικά καταγωγής (βλέπε πίνακα τελών) εκδίδονται από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη. Το όνομα του ίππου,
το φύλο, το χρώμα, η ημερομηνία γέννησης καθώς και πέντε γενεαλογίες των
προγόνων του αναφέρονται λεπτομερώς στο πιστοποιητικό καταγωγής.
Ονομασία ίππου
Αίτηση για την προκράτηση ή για την εγγραφή ονόματος για ένα πώλο υποβάλλεται
στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων μέχρι την 1η Απριλίου του έτους κατά το οποίο
ο πώλος έχει συμπληρώσει την ηλικία των δύο ετών ή μετέπειτα (βλέπε πίνακα
τελών).
Ένα όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου όταν αυτός θα έχει
ταξινομηθεί, όταν δηλαδή ο κτηνίατρος της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου σημειώσει
στο ειδικό έντυπο (πιστοποιητικό ηλικίας και διακριτικών χαρακτηριστικών για
σκοπούς ονομασίας) τα πρόσφατα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκρίνει με αυτά
που έχουν καταγραφεί πρωταρχικά στο διαβατήριο του πώλου, το οποίο ο ιδιοκτήτης
υποχρεούται να προσκομίζει στον κτηνίατρο κατά την ώρα της ταξινόμησης. Με την
ταξινόμηση επαληθεύεται δηλαδή, η ταυτότητα του ίππου.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων η αλλαγή
ενός ονόματος που έχει ήδη εγγραφεί και δημοσιευτεί, μπορεί να ζητηθεί μόνο από
την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πρωταρχικά ενέγραψε εκείνο το όνομα. Είναι
δυνατό να γίνει αίτηση για αλλαγή ονόματος ενός ίππου με τον ίδιο τρόπο που
υποβάλλεται και η αίτηση για την εγγραφή ενός ονόματος. Για να επιτευχθεί η
αλλαγή του ονόματος απαιτείται όπως ο ίππος επαναταξινομηθεί με το νέο του
όνομα, ο δε ιδιοκτήτης θα καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος για την περίπτωση
αυτή (βλέπε πίνακα τελών).
Δεν μπορούν να ζητηθούν ή να προκρατηθούν ονόματα διά τηλεφώνου.
Κυρώσεις
Το σώμα των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου έχει το δικαίωμα για όσο
χρόνο θεωρεί δικαιολογημένο από τα εκάστοτε δεδομένα γεγονότα και στοιχεία να
αρνηθεί την καταχώρηση ενός πώλου ή ενός ίππου στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων
Ίππων καθώς και τα προνόμια που απορρέουν από την καταχώρηση αυτήν ή κατά
την κρίση του να επιβάλλει κυρώσεις όταν:






Οποιοδήποτε πρόσωπο εσκεμμένα παραποιεί ή βοηθάει ή υποβοηθάει
στην παραποίηση της ταυτότητας, του ονόματος, της ηλικίας, της
εμφάνισης, της γενεαλογίας, του γενετικού τύπου, της καταλληλότητας για
εγγραφή ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που περιέχεται
σε
οποιαδήποτε επικοινωνία, ή σε σχέση με αυτή, με την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου.
Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κλέβει, παραχαράσσει, πλαστογραφεί ή
παραποιεί πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου ή που εσκεμμένα λαμβάνει ένα κλεμμένο, παραχαραγμένο,
πλαστογραφημένο ή αλλοιωμένο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται
από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
Οποιοδήποτε πρόσωπο που εκ προθέσεως παραβιάζει οποιουσδήποτε
από τους Βασικούς Κανονισμούς, τις Οδηγίες και τις Προϋποθέσεις του
Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου (είτε πολιτικού, ποινικού ή
διοικητικού) ή ενός επίσημου δικαστικού σώματος ή οποιουδήποτε
επίσημου σώματος ότι ένα τέτοιο πρόσωπο: α) έχει εσκεμμένα
παραποιήσει ή βοηθήσει ή υποβοηθήσει στην παραποίηση της ταυτότητας
ενός ίππου, του ονόματος, της ηλικίας της εμφάνισης, της γενεαλογίας, του
γενετικού τύπου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου αναφορικά είτε με την
εγγραφή του ίππου για συμμετοχή σε ιπποδρομία ή τη συμμετοχή του σε
μια ιπποδρομία, β) έχει εσκεμμένα παραποιήσει ή βοηθήσει ή υποβοηθήσει
στην παραποίηση της καταλληλότητας ενός ίππου για εγγραφή ή
οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων
Ίππων, γ) έκλεψε, παραχάραξε, πλαστογράφησε ή αλλοίωσε ένα
πιστοποιητικό ή ένα έγγραφο που εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου ή εσκεμμένα έχει λάβει ένα κλεμμένο, παραχαραγμένο,
παραποιημένο ή αλλοιωμένο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδόθηκε από
την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ή δ) σκότωσε, εγκατέλειψε,
κακομεταχειρίστηκε, παραμέλησε ή κακοποίησε ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο διέπραξε μιαν απάνθρωπη πράξη προς έναν ίππο.

Γ. της παραγράφου 16 της Οδηγίας Ε3 – ‘Αρθρο 6Α – ‘Ορια
(threshold) του Ιπποδρομιακού Κώδικα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16 - ΟΔΗΓΙΑ Ε3 – ΑΡΘΡΟ 6Α – ΟΡΙΑ
16.

Δεv θα γίvεται καμία εvέργεια για oυσίες με όρια χαμηλότερα απ' αυτά
πoυ ακoλoυθoύv:-

Τhreshold name
Arsenic
Boldenone
Carbon dioxide
Cobalt
Dimethyl sulphoxide
Estranediol in male
Horses (other than
geldings)
Hydrocortisone
Methoxytyramine
Salicylic acid
Testosterone

Threshold
 0.3 microgram total arsenic per millilitre in urine
 0.015 microgram free and conjugated boldenone per
millilitre in urine from male horses (other than geldings)
 36 millimoles available carbon dioxide per litre in plasma
 0.1 microgram total cobalt per millilitre in urine
 15 micrograms dimethyl sulphoxide per millilitre in urine, or
 1 microgram dimethyl sulphoxide per millilitre in plasma.
 0.045 microgram free and glucuroconjugated 5α – estrange –
3β, 17α – diol per millilitre in urine¹
 1 microgram hydrocortisone per millilitre in urine
 4 micrograms free and conjugated 3-methoxytyramine per millilitre in
urine.
 750 micrograms salicylic acid per millilitre in urine, or
 6.5 micrograms salicylic acid per millilitre in plasma
 0.02 microgram free and conjugated testosterone per millilitre in
urine from geldings, or
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 100 picograms free testosterone per milliliter in plasma from
geldings, or
 0.055 microgram free and conjugated testosterone per
millilitre in urine from fillies and mares (unless in foal)
 2 micrograms theobromine per milliliter in urine ,or
 0.3 micrograms theobromine per milliliter in plasma.

Theobromine

¹ When, at the screening stage, the free and glucuroconjugated 5α-estrane-3β,
17α-diol exceeds the free and glucuroconjugated 5, 10-estrene-3β, 17α-diol in
the urine.
NB.: The conjugated substance is the substance that can be liberated from
conjugates.

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 48/2015 της 26/11/2015



Στη συνεδρία της 29/3/2016 ενέκριναν: -

Α. την τροποποίηση:- του Κυπριακού Stud Book – Καθαρόαιμοι ‘Ιπποι και
- του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων ‘Ιππων – Κυπριακοί ‘Ιπποι
Β. - την Οδηγία Ευθανασία ‘Ιππου
Α.

(ι) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ STUD BOOK
ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Το Βιβλίο Γενεαλογίας του Καθαρόαιμου Αγγλικού Ίππου (Κυπριακό Stud Book),
εκδίδεται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και είναι το επίσημο έντυπο που
τεκμηριώνει και κατοχυρώνει την εγκυρότητα της αναπαραγωγής των
καθαρόαιμων ίππων στην Κύπρο.
2. Οι βασικές αρχές του Κυπριακού Stud Book είναι:
α.
β.
γ.
δ.

Οι Κανονισμοί ιπποπαραγωγής,
Ο Ιπποδρομιακός Κώδικας,
Οι αποφάσεις των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου,
Η πιστή τήρηση των οδηγιών της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book (ISBC).

3. Τροποποιήσεις των Κανονισμών του Κυπριακού Stud Book γίνονται από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου κατόπι συστάσεων της Επιτροπής Αναπαραγωγής
Καθαρόαιμου Ίππου και/ή της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Περιοχές ιπποπαραγωγής
Το Κυπριακό Stud Book καλύπτει γεωγραφικά την παραγωγή του καθαρόαιμου
ίππου στην Κύπρο.
2. Στόχος εκτροφής
Στόχος εκτροφής είναι όταν ένας καθαρόαιμος ίππος εμφανίζει κληρονομικότητα
όσον αφορά την υγιή φυσική κατάσταση, ταχύτητα, αντοχή, ανθεκτικότητα,
ετοιμότητα να δράσει σε υψηλές επιδόσεις, ευγένεια και επαρκή προσαρμοστικότητα
(η οποία σε συνδυασμό με τη δύναμη του χαρακτήρα του, τον αρμονικό σωματότυπο
και τη φυσική του κίνηση) να θεωρείται κατάλληλος για αναπαραγωγή.
3. Μέθοδοι ιπποπαραγωγής
Ο στόχος αναπαραγωγής πρέπει να επιδιώκεται μέσω της καθαρόαιμης παραγωγής.
Τα αποτελέσματα των επιδόσεων των ίππων (ιπποδρομιές) είναι η βάση της
γενετικής αξίας για εκτίμηση και επιλογή. Επί πλέον οι επιδόσεις των απογόνων
ενός ίππου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Από τις ιπποδρομιακές επιδόσεις και
των δύο φύλων εξακριβώνεται, πάνω από όλα, η ικανότητα σε επιδόσεις, η
ετοιμότητα να δράσουν, η δύναμη, η υγεία, ο χαρακτήρας και η ιδιοσυγκρασία.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΥ ΙΠΠΟΥ
Καθαρόαιμος ίππος είναι αυτός που είναι καταχωρημένος σε ένα βιβλίο Γενεαλογίας
Καθαρόαιμων Ίππων της χώρας γέννησης του, εγκεκριμένο από τη Διεθνή Επιτροπή
Stud Book κατά το χρόνο της επίσημης του καταχώρησης.
A. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για να καταχωρηθεί ένας ίππος στο Κυπριακό βιβλίο γενεαλογίας καθαρόαιμων
ίππων (Κυπριακό Stud Book) θα πρέπει να πληρούνται τα πιο κάτω:
1. Ιδιότητα Επιβήτορα και Τοκάδας
1.2

1.2

Να αποδεικνύεται ότι είναι προϊόν επίβασης μεταξύ ενός επιβήτορα και μιας
φοράδας οι οποίοι είναι και οι δύο καταχωρημένοι σε ένα εγκεκριμένο βιβλίο
γενεαλογίας καθαρόαιμων ίππων ή ο ένας από αυτούς ή και οι δύο θα
πρέπει να έχουν προαχθεί από ένα Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων υπό
τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 13 παράγραφος 4.1 της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και Ιπποδρομιακών
Στοιχημάτων.
Σε περίπτωση που η μητέρα έχει εισαχθεί στη χώρα όπου ο πώλος
γεννιέται, είτε μόνιμα είτε για μια προσωρινή περίοδο που δεν υπερβαίνει
τους εννέα μήνες, το πιστοποιητικό εξαγωγής ή το BCN (ανάλογα με την
περίπτωση) πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα για να μπορεί να καταχωρηθεί ο
πώλος.
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2. Επίβαση για παραγωγή κατάλληλου πώλου
2.1

Ο καθαρόαιμος ίππος πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του ζευγαρώματος
ενός επιβήτορα με μια τοκάδα που αποτελεί την επίβαση μιας τοκάδας από
ένα επιβήτορα με την εισαγωγή του πέους και την έγχυση σπέρματος στο
γεννητικό σύστημα της. Ως ενισχυτική υποστήριξη της φυσικής επίβασης,
και αν η Αρχή που πιστοποιεί τον καθαρόαιμο ίππο το επιτρέπει, ένα μέρος
του σπέρματος που έχει παράξει ο επιβήτορας κατά τη διάρκεια ενός
τέτοιου ζευγαρώματος μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα στο αναπαραγωγικό
σύστημα της τοκάδας που δέχτηκε την επίβαση.

3. Κύηση για παραγωγή κατάλληλου πώλου
3.1

Η φυσική κυοφορία να λάβει χώρα στο σώμα της τοκάδας και ο τοκετός
είναι από το σώμα της ίδιας τοκάδας στην οποία έχει συλληφθεί ο πώλος.
Οποιοσδήποτε πώλος που προκύπτει ή παράγεται από τις διαδικασίες της
τεχνητής γονιμοποίησης, της μεταφοράς εμβρύου ή εμφύτευσης εμβρύου,
της κλωνοποίησης ή άλλης μορφής γενετικής επέμβασης που δεν
καθορίζεται στο παρόν έντυπο δεν θα θεωρείται κατάλληλος για να
εγγραφεί στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας, εγκεκριμένο από τη Διεθνή
Επιτροπή Stud Book.

4. Καταγραφή της επίβασης και του αποτελέσματος
4.1

Οι ιδιοκτήτες των επιβητόρων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους,
πρέπει να συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες της επίβασης στο επίσημο
πιστοποιητικό ή σε ηλεκτρονικό σύστημα που να παρέχεται ή να εγκρίνεται
από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο, και
να περιλαμβάνει:
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8

4.2

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την πρώτη και την τελευταία ημερομηνία επίβασης και
μία υπογραμμένη δήλωση ότι η επίβαση ήταν φυσική και ότι δεν
ενέπλεκε διαδικασίες τεχνητής γονιμοποίησης, μεταφοράς ή
εμφύτευσης εμβρύου, κλωνοποίησης ή άλλη μορφή γενετικής
επέμβασης (βλέπε 3.1).

Οι ιδιοκτήτες των τοκάδων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους,
πρέπει να συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες του πώλου μόλις θα γεννηθεί,
στην δήλωση ζώντος πώλου ή σε ηλεκτρονικό σύστημα που να παρέχεται ή
να εγκρίνεται από τη Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον
Καθαρόαιμο, και να περιλαμβάνει:
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την ακριβή ημερομηνία γέννησης του πώλου,
το χρώμα του πώλου,
το φύλο του πώλου,
το όνομα του Ιπποπαραγωγού του πώλου, που κατά την ώρα του
τοκετού είναι ο ιδιοκτήτης της τοκάδας,
4.2.15 τη χώρα γέννησης του πώλου,
4.2.16 μια δήλωση υπογραμμένη από τον ιδιοκτήτη της τοκάδας ή
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ότι ο πώλος δεν είναι αποτέλεσμα
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τεχνητής γονιμοποίησης, μεταφοράς εμβρύου ή εμφύτευσης εμβρύου,
κλωνοποίησης ή άλλης μορφής γενετικής επέμβασης (βλέπε 3.1).
4.3

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, οι λεπτομέρειες της καταγραφής
της επίβασης (βλέπε 4.1) καθώς και οι λεπτομέρειες του αποτελέσματος
(βλέπε 4.2) πρέπει να παρέχονται στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου έτσι
ώστε να γίνει η εγγραφή του πώλου.

5. Ταυτότητα και Περιγραφή
5.1

Η περιγραφή ενός πώλου πρέπει να καταγράφεται από εγκεκριμένο
κτηνίατρο της Αρχής στο πιστοποιητικό εγγραφής πώλου ή σε ηλεκτρονικό
σύστημα που να παρέχεται ή να εγκρίνεται από τη Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου που πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο, και να περιλαμβάνει:
5.1.2
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την ακριβή ημερομηνία γέννησης του πώλου,
το χρώμα του πώλου,
το φύλο του πώλου,
το όνομα του Ιπποπαραγωγού (βλέπε 4.2.6),
τη χώρα γέννησης του πώλου,
μία λεπτομερή περιγραφή μόνιμων, ή επίκτητων ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών του πώλου που να περιλαμβάνει όλα τα λευκά
σημεία στα πόδια, στο πρόσωπο, κορυφές τριχώματος, ουλές,
τατουάζ, μαρκαρίσματα και αριθμό microchip, αν υπάρχουν, και τα
οποία πρέπει να αποδεικνύονται με έγχρωμες φωτογραφίες ή
επιθεώρηση.

6. Γονικός έλεγχος
6.1

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο, πρέπει να
απαιτεί περαιτέρω αποδείξεις αναφορικά με τον γονικό έλεγχο που να
βασίζονται σε γενετικούς παράγοντες που βρίσκονται στο αίμα, τρίχωμα
και/ή άλλο βιολογικό δείγμα και να πιστοποιεί:
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8

ότι τη γενετική τυποποίηση αναλαμβάνει ένα χημείο, αποδεχτό από
την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για το σκοπό αυτό,
ότι το χημείο είναι θεσμικό μέλος του ISAG και πληροί τις
προδιαγραφές της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book σε συγκριτικές
δοκιμές,
ότι όλα τα αποτελέσματα και λεπτομέρειες είναι εμπιστευτικά και
μπορούν να διαβιβαστούν σε άλλες Αρχές με εγκεκριμένο Stud Book
από τη Διεθνή Επιτροπή Stud Book,
ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου διεξάγει ελέγχους γενετικής
τυποποίησης και γονικού ελέγχου πριν την εγγραφή όλων των
ίππων, που αιτούνται καταχώρηση στο Κυπριακό Stud Book.
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Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τροποποίηση του κληρονομικού γονιδιώματος ενός μελλοντικού ή εγγεγραμμένου
Καθαρόαιμου ίππου κατά τη διάρκεια της σύλληψης, κύησης ή κατά τη μετέπειτα
ύπαρξή του, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της ιδιότητάς του ως
Καθαρόαιμος.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ STUD BOOK
Το Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας, κατά τη έννοια των Κανονισμών περί
αναπαραγωγής ίππων, διατηρείται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Το Βιβλίο
Γενεαλογίας είναι το δεσμευτικό Μητρώο για τον προσδιορισμό των εγγεγραμμένων
ίππων καθώς και την τεκμηρίωση της γενεαλογίας τους.
1. Το Κυπριακό Stud Book αποτελείται από:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

τις τοκάδες και τα προϊόντα τους,
τις τοκάδες υπό τον πατέρα τους,
τον κατάλογο των επιβητόρων με τα προϊόντα τους,
τον κατάλογο των επιβητόρων,
τον κατάλογο εισαχθέντων ίππων,
τον κατάλογο εξαχθέντων ίππων.

Όλοι οι πώλοι καταχωρούνται στο Κυπριακό Stud Book κατά το έτος παραγωγής
τους. Το έτος παραγωγής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.
2. Εγγραφή επιβητόρων στο Κυπριακό Stud Book
Ένας επιβήτορας μπορεί να εγγραφεί στο Κυπριακό Stud Book κατόπιν αίτησης του
Ιπποπαραγωγού και:
2.5
2.6

2.7
2.8

πρέπει να είναι Καθαρόαιμος,
ο επιβήτορας να συμμορφώνεται με τους όρους και προυποθέσεις για
εγγραφή στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας του Καθαρόαιμου Ίππου
(Κυπριακό Stud Book), σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία
Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων,
να έχει τον απαιτούμενο γονότυπο και να μην υπάρχουν αμφιβολίες όσον
αφορά την καταγωγή του, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του DNA,
αν πρόκειται για εισαγόμενο επιβήτορα (ή εισαγόμενο κήλωνα ίππο, ή
εισαγόμενο ιπποδρομιακό ίππο που προτίθεται να γίνει επιβήτορας) το
πιστοποιητικό εξαγωγής πρέπει να παραλαμβάνεται από
την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.

3. Εγγραφή τοκάδων στο Κυπριακό Stud Book
Μία τοκάδα μπορεί να εγγραφεί στο Κυπριακό Stud Book κατόπιν αίτησης του
Ιπποπαραγωγού και:
3.1

ο ιπποπαραγωγός να παρουσιάζει, μέσα στα απαιτούμενα χρονικά
περιθώρια, τη δήλωση αποστολής φοράδας για αναπαραγωγή,
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3.2

3.3
3.4

η τοκάδα να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις για εγγραφή
στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας του Καθαρόαιμου Ίππου σύμφωνα με τη
Διεθνή Ομοσπονδία Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και Ιπποδρομιακών
Στοιχημάτων,
να έχει τον απαιτούμενο γονότυπο και να μην υπάρχουν αμφιβολίες όσον
αφορά την καταγωγή της, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του DNA,
αν πρόκειται για εισαγομένη τοκάδα (ή εισαγόμενο ίππο, ή εισαγόμενο
ιπποδρομιακό ίππο που προτίθεται να γίνει τοκάδα) το πιστοποιητικό
εξαγωγής πρέπει να παραλαμβάνεται από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου.

Είναι ευθύνη του ιπποπαραγωγού/ιδιοκτήτη (ή των αντιπροσώπων τους) να
κοινοποιούν προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου την πρόθεση τους να
χρησιμοποιήσουν επιβήτορες ή φοράδες για αναπαραγωγή ούτως ώστε να
καταχωρηθούν σωστά στο Κυπριακό βιβλίο γενεαλογίας. Για κάθε επιβήτορα ή
φοράδα που εγγράφεται ως ίππος αναπαραγωγής, θα πρέπει να καταχωρείται το
όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Αυτή η
προϋπόθεση είναι αναγκαία για σκοπούς διαχείρισης και μόνο του Κυπριακού Stud
Book. Πρέπει να τονίσουμε ότι η καταχώρηση του ιδιοκτήτη του ίππου σ’ αυτό το
βιβλίο δεν συνεπάγεται τη νόμιμη εγγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας του ίππου και δεν
πρέπει να ερμηνεύεται ως τέτοια.
4. Εγγραφή εισαγομένων ίππων στο Κυπριακό Stud Book
Εισαγόμενοι ίπποι θα καταχωρούνται στο Κυπριακό Stud Book σύμφωνα με το
πιστοποιητικό εξαγωγής τους που έχει σταλεί από την Εγκεκριμένη Αρχή της χώρας
γέννησης του.
Όλες οι δηλώσεις που αναγράφονται στο πιστοποιητικό εξαγωγής για το χρώμα του
ίππου, το φύλο, την ηλικία, το σχεδιάγραμμα των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του και
το microchip, πρέπει να ελέγχονται από τον κτηνίατρο της Αρχής. Στο διαβατήριο
του ίππου θα υπάρχει και συμπληρωματική περιγραφή των ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών στα Αγγλικά. Στην περίπτωση που ο ίππος δεν έχει microchip, τότε
ο κτηνίατρος θα εμφυτεύει.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΠΠΩΝ
Ο έλεγχος της ταυτότητας ενός ίππου είναι ένας από τους πρωταρχικούς
παράγοντες για τη διεξαγωγή ιπποδρομιών, αναπαραγωγής και διαχείρισης της
υγείας. Είναι άκρως απαραίτητο όπως ο έλεγχος αυτός γίνεται κατά την πρώτη
δημόσια συμμετοχή ενός ίππου σε ιπποδρομία, καθώς και για κάθε ίππο που
προέρχεται από το εξωτερικό, και συνιστάται για σκοπούς επίδειξης ή πώλησης. Ο
έλεγχος της ταυτότητας πρέπει επίσης να γίνεται σε κάθε στάδιο που έχει σχέση με
την αναπαραγωγή όπως επιβάσεις, εγγραφή πώλου, κλπ. Συστήνεται τέλος να
γίνεται και πριν από τις δημοπρασίες.
Τα επίσημα έγγραφα που επιτρέπουν την αναγνώριση ενός ίππου μπορούν να
διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες:
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1. Πιστοποιητικό εξαγωγής
Το
Πιστοποιητικό
Εξαγωγής
ή
Ηλεκτρονική
Κοινοποίηση
Εξαγωγής
(συμπεριλαμβανομένων των σχηματικών χαρακτηριστικών) μπορούν να εκδοθούν
μόνο από το Εγκεκριμένο Stud Book της χώρας γέννησης του ίππου. Το
πιστοποιητικό DNA πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνεται. Αποστέλλεται απευθείας ή
διατίθεται σε ιστοσελίδα από την Αρχή της χώρας εξαγωγής στην Αρχή Stud Book (ή
στην περίπτωση Ειδικής Αρχής Διεξαγωγής Ιπποδρομιών, σε αυτή την Αρχή) της
χώρας στην οποία εξάγεται ο ίππος όταν η εξαγωγή είναι μόνιμη, ή όταν η περίοδος
εξαγωγής υπερβαίνει την περίοδο για την οποία εκδόθηκε το clearance notification ή
όταν η οπισθογράφιση του διαβατηρίου είναι χρονικά άκυρη (βλέπε Διεθνείς
μετακινήσεις των ίππων).
Αυτή η Ηλεκτρονική Κοινοποίηση Εξαγωγής πρέπει να γίνει αποδεκτή από την
εγκεκριμένη Αρχή Stud Book της χώρας στην οποία ο ίππος έχει μετακινηθεί. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όπου ένα πρωτότυπο έγγραφο απαιτείται το γεγονός αυτό
πρέπει να δηλώνεται κατά τη στιγμή της κοινοποίησης της εξαγωγής.
2. Διαβατήριο
2.1

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον Καθαρόαιμο, που είναι η
μόνη Αρχή που επιτρέπεται να εκδώσει το πρωτότυπο διαβατήριο ή
οποιοδήποτε μεταγενέστερο/α αντίγραφο/α, πρέπει να εκδίδει ένα
διαβατήριο που να πιστοποιεί:
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5

2.1.6
2.2
2.3

την αυθεντικότητα της γενεαλογίας, την ηλικία, το φύλο και το
χρώμα,
τα διακριτικά χαρακτηριστικά, τις φωτογραφίες (αν υπάρχουν) ή
άλλα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση
του καθαρόαιμου
συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως λευκά σημεία στα πόδια ή στο
πρόσωπο, κορυφές τριχώματος και όπου είναι δυνατό να
περιλαμβάνουν και άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης όπως
μαρκαρίσματα, τατουάζ, ουλές και microchip ή άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές,
τον γονικό έλεγχο του καθαρόαιμου ίππου που βασίζεται στην
τυποποίηση των γενετικών παραγόντων που βρίσκονται στο αίμα,
στο τρίχωμα του ίππου, ή/και σε άλλα βιολογικά δείγματα,
τον Ιπποπαραγωγό,
τον τόμο και τον αριθμό της σελίδας του Stud Book όπου είναι
καταγραμμένος ο καθαρόαιμος ίππος, ή τον τόμο όπου ο ίππος θα
καταγραφεί στο μέλλον, ή αν η καταχώρηση στο βιβλίο αυτό είναι
ηλεκτρονική την ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στο
σχετικό βιβλίο Γενεαλογίας,
επιπρόσθετες σελίδες για εμβολιασμούς και διοικητικές θεωρήσεις.

Το έγγραφο πρέπει να τυπώνεται στην κύρια γλώσσα της εκδίδουσας
Αρχής. Είναι απαραίτητο οι κύριες πληροφορίες που ισχύουν στο έγγραφο
να μεταφράζονται και στα Αγγλικά.
Το έγγραφο θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύει τον ίππο και θα πρέπει να
ενημερώνεται μόνο από την εκδίδουσα Αρχή Stud Book ή με την σαφή
άδειά της.
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2.4
2.5

Η απώλεια του εγγράφου θα πρέπει να γνωστοποιείται στην εκδίδουσα
Αρχή Stud Book που είναι και η μόνη εξουσιοδοτημένη Αρχή έκδοσης
πιστών αντιγράφων.
Το έγγραφο ενός νεκρού ίππου θα πρέπει να επιστρέφεται στην αρμόδια
Αρχή Stud Book της χώρας στην οποία πέθανε.

3. Ίπποι ασαφές φύλου
3.1

3.2

3.3

Για σκοπούς του άρθρου αυτού «Διφορούμενο φύλο» είναι ένας όρος που
χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε την κατάσταση όπου τα εξωτερικά
εμφανή γεννητικά χαρακτηριστικά ενός ίππου, διαψεύδονται από τα
γενετικά εσωτερικά γεννητικά όργανα.
Όταν μια Αρχή Stud Book αποδεδειγμένα βρίσκει ασάφεια στο φύλο ενός
ίππου, πρέπει:
να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή διεξαγωγής των Ιπποδρομιών,
να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να επιστρέψει το διαβατήριο του ίππου,
να τροποποιήσει, κατάλληλα το διαβατήριο του ίππου ώστε να
υποδεικνύει την ασάφεια του φύλου,
όπου είναι δυνατό, να ενημερώνεται η Αρχή Stud Book που ενέγραψε
τον ίππο όταν γεννήθηκε.
Όταν μια Αρχή Διεξαγωγής των Ιπποδρομιών, στοιχειοθετημένα βρίσκει
ασάφεια στο φύλο ενός ίππου, εντός της δικαιοδοσίας της, πρέπει:
-

3.4

να ενημερώσει την Αρχή Stud Book,
να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη ή προπονητή του ίππου να ειδοποιήσει
την Αρχή Διεξαγωγής των Ιπποδρομιών του εξωτερικού, αν έχει
πρόθεση να εγγράψει τον ίππο του σε ιπποδρομία πριν την εξαγωγή
του ίππου,
με την παραλαβή αυτής της δήλωσης/ειδοποίησης να ενημερωθεί η
Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία θα διεξαχθεί η ιπποδρομία, για
τα σχετικά γεγονότα που κατέχει όσον αφορά την ασάφεια του φύλου.
Η Αρμόδια Αρχή βάση των πληροφοριών που θα παραλάβει, όσον αφορά
την ασάφεια για το φύλο ενός ίππου, μπορεί να επιβάλει απαγορεύσεις που
θεωρεί κατάλληλες για τη συμμετοχή του σε ιπποδρομίες ή σε
καθορισμένες ιπποδρομίες.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝHΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ
Για να διευκολυνθούν οι διεθνείς μετακινήσεις των καταχωρημένων ίππων είναι
απαραίτητο να καταγράφονται και να ελέγχονται οι μετακινήσεις τους παγκοσμίως σε
μόνιμη βάση. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει όλο το ταξίδι (συμπεριλαμβανομένης
και της στάσης για καραντίνα). Το clearance notification ή/και τα πιστοποιητικά
εξαγωγής πρέπει να τεκμηριώνονται αναλόγως.
Υπάρχουν δύο καθεστώτα που καλύπτουν τη διαχείριση τέτοιων κινήσεων:
1. Προσωρινή εξαγωγή (βλέπε 1α, 1β, 1γ)
Είναι όταν ο ίππος ταξιδεύει και επιστρέφει στη χώρα αναχώρησής του, εντός των
δεδομένων ορίων του χρόνου και του δρομολογίου που αναφέρονται στο clearance
notification.
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Με την εκ των προτέρων έγκριση της Αρχής της χώρας που φιλοξενεί τον ίππο,
μπορεί να δοθεί παράταση για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων, κατά τη
διακριτική ευχέρεια της εκδίδουσας Αρχής.
2. Μόνιμη εξαγωγή (βλέπε 2δ)
Όταν ο ίππος θα εισαχθεί μόνιμα με σκοπό τη συμμετοχή του σε ιπποδρομίες, και η
Αρχή της χώρας της μόνιμης εισαγωγής επιθυμεί να παραλάβει «Clearance» ή
σχετικές πληροφορίες που αφορούν την ιπποδρομιακή καριέρα του ίππου, θα
πρέπει να επικοινωνήσει με την Αρμόδια Αρχή της χώρας από την οποία εξάχθηκε ο
ίππος.
Προσωρινή Εξαγωγή
1α. (Racing) Clearances σχετικά με ίππους που θα συμμετάσχουν σε ιπποδρομίες του
εξωτερικού

Βλέπε Ιπποδρομιακό Κώδικα.
1β. (Breeding) Μετακινήσεις ίππων για σκοπούς αναπαραγωγής
Όταν ένας επιβήτορας ή μια τοκάδα θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό για σκοπούς
αναπαραγωγής, ο ιδιοκτήτης τους πρέπει να ενημερώσει εκ των προτέρων την Αρχή
Stud Book της χώρας που βρίσκονται πριν την εξαγωγή τους οι ίπποι, παρέχοντας
τις σχετικές πληροφορίες και ζητώντας όπως η συγκεκριμένη Αρχή Stud Book:
-

Να στείλει απευθείας το Breeding Clearance Notification (BCN) με
τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην Αρχή Stud Book της
χώρας τελικού προορισμού, αποστέλλοντας το πιστοποιητικό DNA του
ίππου, και αν πρόκειται για έγκυο τοκάδα, το πιστοποιητικό DNA του/των
επιβήτορα/επιβητόρων που την υπηρέτησε/σαν. Πιστό αντίγραφο του
Clearance πρέπει να δοθεί στον αιτητή για καταχώρηση του στο διαβατήριο
του ίππου.

Πριν την επιστροφή ο ιδιοκτήτης του ίππου πρέπει να ζητήσει από την Αρχή Stud
Book της χώρας της προσωρινής διαμονής του να εκδώσει νέο clearance για την
Αρχή Stud Book της χώρας της μόνιμης διαμονής του ίππου, που να παρέχει τις πιο
πάνω λεπτομέρειες.
Το clearance ισχύει για:
α. μια αναπαραγωγική περίοδο (9 μήνες το μέγιστο).
β. μια χώρα προορισμού.
Οποιαδήποτε μεταγενέστερη διεθνής μετακίνηση του ίππου, πέρα από αυτή που
καλύπτεται από το BCN, απαιτεί την έκδοση Πιστοποιητικού Εξαγωγής από τη ίδια
Αρχή που εξέδωσε το BCN, και την αποστολή του στην αρχική χώρα προορισμού, για
την περαιτέρω διαβίβαση του στην χώρα που θα μετακινηθεί σε επόμενο στάδιο ο
ίππος.
Κάθε παράλειψη στην παραπάνω αναλυτική διαδικασία, θα μπορούσε να είναι
επιζήμια, τόσο για την αναπαραγωγική, όσο και για την ιπποδρομιακή ιδιότητα των
ίππων αναπαραγωγής συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών πώλων και είναι
συνεπώς αναγκαία η αποστολή του Πιστοποιητικού Εξαγωγής για την εγγύηση των
μετακινήσεων.
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1γ. (Racing / Breeding) General Notification of Movement (GNM)
Αυτό ισχύει μόνο όταν ένας ίππος οποιασδήποτε ηλικίας, εκτός των πώλων που
συνοδεύονται από την μητέρα τους, αφήνει τη χώρα καταγωγής του για περίοδο
λιγότερη των εννέα μηνών και θα επιστρέψει πίσω εντός αυτής της περιόδου και ο
λόγος του ταξιδίου δεν είναι η συμμετοχή σε ιπποδρομίες, ούτε η αναπαραγωγή.
Σε τέτοια περίπτωση, για κάθε ταξίδι, η Αρμόδια Αρχή πριν την αναχώρηση του
ίππου θα παρέχει με ηλεκτρονικά μέσα στην αντίστοιχη Αρχή της χώρας προορισμού
ένα αντίγραφο και στον αιτητή θα εκδίδει ένα GNM. Με την επιστροφή του ίππου στη
χώρα καταγωγής του, η Αρμόδια Αρχή από όπου επιστρέφει ο ίππος θα εκδώσει
στον αιτητή ένα GNM και θα παρέχει ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο στη Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου.
Το GNM είναι έγκυρο για μια χώρα προορισμού μόνο. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη
διεθνής μετακίνηση του ίππου, πέρα από αυτή που καλύπτεται από το GNM, απαιτεί
την έκδοση Πιστοποιητικού Εξαγωγής από την ίδια Αρχή που εξέδωσε το GNM και η
αποστολή του στην αρχική χώρα προορισμού, για την περαιτέρω διαβίβαση του στην
χώρα που θα μετακινηθεί σε επόμενο στάδιο ο ίππος.
Μόνιμη Εξαγωγή
2δ. (Racing / Breeding) Μόνιμη εξαγωγή
Όταν η περίοδος εξαγωγής είναι μεγαλύτερη από το δεδομένο όριο που αναφέρεται
στο clearance notification ή/και η διαδρομή έχει τροποποιηθεί χωρίς διαβούλευση με
τις σχετικές Αρχές ή/και αν δεν υπάρχει πρόθεση να επιστρέψει ο ίππος στη χώρα
αναχώρησής του, ή όταν η Αρμόδια Αρχή Stud Book θεωρεί μόνιμες όλες τις
μετακινήσεις του ίππου ανεξάρτητα από το σκοπό ή το χρονικό πλαίσιό τους, τότε το
πιστοποιητικό εξαγωγής ή ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο πρέπει να αποστέλλεται στην
Αρχή του εγκεκριμένου Stud Book της χώρας στην οποία ο ίππος έχει μετακινηθεί.
Επιπλέον, για σκοπούς ιχνηλασιμότητας, το εγκεκριμένο Stud Book πρέπει να
ενημερώνει το διαβατήριο με στοιχεία για τυχόν μόνιμες μετακινήσεις, πριν από την
εξαγωγή. Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει και το διαβατήριο είναι ήδη στην
χώρα εισαγωγής του ίππου, η Αρχή της χώρας εξαγωγής μπορεί να ζητήσει από την
Αρχή της χώρα εισαγωγής να προχωρήσει με την κατάλληλη καταχώρηση στο
διαβατήριο.
Η Αρχή του εγκεκριμένου Stud Book της χώρας που εισήχθηκε ο ίππος, δεν μπορεί
να αποδεχτεί το Πιστοποιητικό Εξαγωγής που έχει εκδοθεί από μία Αρχή Stud Book
που δεν έχει εγκεκριμένο Stud Book από την ISBC.
Αν η χώρα προορισμού δεν έχει εγκεκριμένο Stud Book τότε θα πρέπει να
αποστέλλεται ένα πιστοποιημένο αντίγραφο ενώ το πρωτότυπο πιστοποιητικό να
κρατείται μέχρις ότου αυτό ζητηθεί από μια χώρα που έχει εγκεκριμένο Stud Book.
Το πιστοποιητικό DNA (ή ένα ολοκληρωμένο προφίλ DNA) από το δείγμα που
λαμβάνεται κατά την ώρα της εγγραφής του πώλου πρέπει να επισυνάπτεται στο
πιστοποιητικό εξαγωγής.
Όπου είναι δυνατό, τα πιο πάνω πρέπει να εφαρμόζονται πριν την αναχώρηση του
ίππου.
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Ι. Η εγγραφή του ονόματος ενός ίππου μπορεί να γίνει μόνο από ή με την έγκριση
της Αρμόδιας Αρχής της χώρας όπου αυτός γεννήθηκε.
Η αίτηση εγγραφής ενός ονόματος για ένα ίππο που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό,
πρέπει να γίνει μέσω της σχετικής Αρχής της χώρας στην οποία έχει εκδοθεί το
πιστοποιητικό εξαγωγής.
Η αλλαγή ενός ονόματος, που έχει ήδη εγγραφεί και δημοσιευτεί, μπορεί να ζητηθεί
μόνο από εκείνη την Αρχή που πρωταρχικά ενέγραψε εκείνο το όνομα.
Στην περίπτωση αναγκαίας αλλαγής ονόματος για πολιτιστικούς λόγους, το νέο
όνομα (ή στην περίπτωση που ένας ίππος μετονομάστηκε περισσότερο από μια
φορά, το πιο πρόσφατα καταχωρημένο όνομα) θα εγγραφεί για σκοπούς συμμετοχής
του ίππου στις ιπποδρομίες.
Η Αρχή που θα προχωρήσει στην αλλαγή πρέπει να:
1.

2.

Επικοινωνήσει με την Αρχή που πρωταρχικά ενέγραψε το όνομα για να
αποφευχθεί διπλοτυπία και να διασφαλιστεί ότι το αρχικό όνομα του
ίππου δεν είναι τόσο διάσημο έτσι ώστε να καταστήσει μια αλλαγή του
ονόματος ακατάλληλη.
Πληροφορήσει όλες τις Αρχές και Stud Books που έχουν προηγουμένως
εγγράψει τον ίππο.

ΙΙ. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών τηρεί και δημοσιεύει ένα Διεθνή
Κατάλογο Προστατευόμενων
Ονομάτων σύμφωνα με τους Κανόνες που
υιοθετούνται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Ο κατάλογος περιέχει τα ονόματα
συγκεκριμένων ίππων η φήμη των οποίων βασίζεται στις επιδόσεις τους στις
ιπποδρομίες ή στην ιπποπαραγωγή.
ΙΙΙ. Αναφορικά με ονόματα που εγγράφονται και δεν προστατεύονται, παρατίθενται
τα ακόλουθα κριτήρια ως κατευθυντήρια γραμμή τα οποία αποτελούν και τη βάση
στην οποία στηρίζεται η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για τον καθορισμό μιας
κατάλληλης περιόδου κατά την οποία δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν τα
εγγεγραμμένα ονόματα:
α.
β.

γ.

για τους επιβήτορες, 15 χρόνια μετά το θάνατο τους ή 15 χρόνια μετά το
τελευταίο καταγραμμένο έτος στο οποίο έχουν υπηρετήσει φοράδες ή
στην ηλικία των 35 ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο),
στην περίπτωση τοκάδων αναπαραγωγής, 10 χρόνια μετά το θάνατο τους
ή 10 χρόνια μετά το τελευταίο καταγραμμένο έτος στο οποίο έχουν
υπηρετηθεί ή έχουν γεννήσει έναν πώλο ή στην ηλικία των 25 ετών (όποιο
είναι πιο νωρίτερο),
στην περίπτωση όλων των άλλων ίππων, 5 χρόνια μετά το θάνατο τους ή
στην ηλικία των 20 ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο). Εξαίρεση μπορεί να
γίνει όταν το όνομα ενός ίππου που δηλωθεί νεκρό και δεν έχει ποτέ
διαγωνισθεί, μπορεί να ζητηθεί ξανά από τον ίδιο αιτητή (ιδιοκτήτη).

ΙV. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ονόματα αν αυτά έχουν ήδη εγγραφεί
τηρουμένων των πιο πάνω προϋποθέσεων, ούτε:
10.

όταν αυτά εμφανίζονται στο Διεθνή Κατάλογο Προστατευόμενων
Ονομάτων,
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

χαρακτήρες,
όταν
έχουν
περισσότερους
από
δεκαοκτώ
περιλαμβανομένων σημάτων ή διαστημάτων,
όταν είναι το όνομα ενός δημοσίου προσώπου, χωρίς την άδεια του
δημοσίου προσώπου ή της οικογένειας του, ή ονόματα εμπορικής
σπουδαιότητας χωρίς την κατάλληλη άδεια,
όταν ακολουθούνται από αριθμούς,
όταν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή περιλαμβάνουν αρχικά, αριθμούς,
ενωτικά σημεία, τελείες, κόμματα, σημεία, θαυμαστικά, εισαγωγικά,
πλάγια δεξιά ή αριστερή γραμμή (/, \), άνω και κάτω τελεία και άνω τελεία,
όταν υπονοούν ή έχουν αισχρό, άσεμνο, ή προσβλητικό νόημα, ονόματα
τα οποία θεωρούνται ως κακόγουστα ή ονόματα που δύνανται να είναι
προσβλητικά προς θρησκευτικές, πολιτικές ή εθνικές ομάδες,
όταν προφέρονται το ίδιο ή με παρόμοιο τρόπο με ένα προστατευμένο
όνομα ή με ένα όνομα το οποίο είναι εγγεγραμμένο για έναν ίππο του
οποίου το έτος γέννησης ευρίσκεται μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα των
δέκα ετών με εκείνο του εν λόγω ίππου,
όταν αρχίζουν με ένα σημείο που δεν είναι γράμμα,
όταν έχει ήδη εγγραφεί για ένα αδελφό/ή ή και γονέα του εν λόγω ίππου.

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μπορεί να αρνηθεί να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής
ίππων για ιπποδρομίες των οποίων τα ονόματα δεν συνάδουν με τους πιο πάνω
περιορισμούς.
V. Όταν ένα όνομα είναι διαθέσιμο προς εγγραφή μπορεί να προκρατηθεί κατόπιν
αίτησης που υποβάλλεται γραπτώς προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Ένα
όνομα που προκρατείται με αυτό τον τρόπο μπορεί να εγγραφεί μεταγενέστερα βάσει
αυτής της Διαδικασίας νοουμένου ότι ο αιτητής υποβάλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου α) το διαβατήριο που η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου έχει εκδώσει για
εκείνον τον ίππο και β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση
υπογεγραμμένη από κτηνίατρο.
Κανένα όνομα, που προκρατείται δεν αποτελεί αναγνώριση της ταυτότητας ενός
ίππου για τους σκοπούς των παρόντων Διαδικασιών και Κανονισμών.
Τηρουμένων των πιο πάνω προϋποθέσεων, που αφορούν την έγκριση ενός
ονόματος και νοουμένου αυτό το όνομα είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζονται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και νοουμένου ότι αυτό δεν έχει
προκρατηθεί σύμφωνα με την επιμέρους διαδικασία V που περιγράφεται πιο πάνω,
ένα όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου βάσει αυτών των
Διαδικασιών και Κανονισμών εκτός εάν έχουν υποβληθεί λανθασμένα στοιχεία
αναφορικά με οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε η
εγγραφή θα καθίσταται αμέσως άκυρη.
Για την ονομασία ενός ίππου συμπληρώνεται ειδικό έντυπο (δήλωση ονόματος). Η
δήλωση αυτή περιλαμβάνει το χρώμα, το γένος και την ημερομηνία γέννησης καθώς
επίσης και το όνομα του πατέρα και της μητέρας του ίππου. (Η τήρηση των οδηγιών
που αναφέρονται στο έντυπο είναι υποχρεωτική).
Μια τέτοια αίτηση θα γίνεται αποδεκτή για εγγραφή μόνο αν ο ίππος αυτός έχει
καταχωρηθεί στο Κυπριακό Stud Book ή σε ένα Stud Book εγκεκριμένο από τη
Διεθνή Επιτροπή Stud Book.
Η αίτηση ονόματος πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του ίππου που έχει
εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ή από την Αρχή Stud Book της χώρας
προέλευσης του, β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου
υπογεγραμμένη από κτηνίατρο.
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Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δεν θα προχωρεί στην εξέταση μιας τέτοιας αίτησης
όταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίππου (σχηματικά και περιγραφικά) δεν
συνάδουν με αυτά που έχουν καταγραφεί πρωταρχικά και φυλάσσονται στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και η ταυτότητα ενός ίππου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί
με εξέταση DNA.
VI. Η αίτηση για αλλαγή ονόματος πρέπει να υποβάλλεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου. Το όνομα ενός ίππου δεν μπορεί να αλλαχθεί αν:




ο ίππος έχει ήδη εγγραφεί από κάποια άλλη Αναγνωρισμένη Αρχή Stud Book
εκτός
κατόπιν έγκρισης από την ίδια Αρχή, ή
ο ίππος λάβει μέρος σε ιπποδρομίες σύμφωνα με τους Κανονισμούς
οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ιπποδρομιακής Αρχής,
ο ίππος έχει εγγραφεί είτε ως τοκάδα αναπαραγωγής είτε ως επιβήτορας στο
Κυπριακό Stud Book ή σε ένα Stud Book μιας Αναγνωρισμένης
Ιπποδρομιακής Αρχής.

Ένα όνομα ενός ίππου μπορεί να διορθωθεί, όταν έχει δημοσιευθεί γραμματικά
λανθασμένα.

(ΙΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΙΠΠΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων, εκδίδεται από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου και είναι το επίσημο έντυπο που τεκμηριώνει και κατοχυρώνει την
εγκυρότητα της αναπαραγωγής των μη καθαρόαιμων ίππων στην Κύπρο.
2. Οι βασικές αρχές του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων είναι:
α.
β.
γ.
δ.

Οι Κανονισμοί ιπποπαραγωγής,
Ο Ιπποδρομιακός Κώδικας,
Οι αποφάσεις των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου,
Η πιστή τήρηση των οδηγιών της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book (ISBC).

3. Η διαχείριση του παρόντος Μητρώου πρέπει να γίνεται με τις ίδιες προδιαγραφές
όπως και στο Κυπριακό Stud Book και να συμμορφώνεται με το Άρθρο 13 της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και Ιπποδρομιακών
Στοιχημάτων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Περιοχές ιπποπαραγωγής
Το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων καλύπτει γεωγραφικά την παραγωγή του μη
καθαρόαιμου ίππου στην Κύπρο.
2. Στόχος εκτροφής
Ο σκοπός του εν λόγω Μητρώου είναι να διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά στοιχεία
κάθε ίππου που προορίζεται να λάβει μέρος σε ιπποδρομίες είναι γνωστά και
καταχωρημένα.
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3. Μέθοδοι ιπποπαραγωγής



Διασταύρωση επιτρέπεται μόνο με καθαρόαιμο επιβήτορα. Μια διασταύρωση
ή ζευγάρωμα στο οποίο ο επιβήτορας ανήκει στην κατηγορία του
καθαρόαιμου ίππου.
Επιδόσεις. Θα πρέπει να υιοθετούνται τα ακόλουθα κριτήρια κατά την
αξιολόγηση των επιδόσεων:
o Γενικά, ο χώρος μέσα στον οποίο θα πρέπει να παρατηρούνται οι
επιδόσεις είναι η γραμμή η οποία εμφανίζει το μειονέκτημα του ΜηΚαθαρόαιμου ή «την πρόσμειξη». Αυτή είναι η γραμμή θηλεογονίας.
o Στη μη καθαρή γραμμή θα πρέπει είτε:
-





Ένας ίππος, ο οποίος μέσω των επιδόσεων του, έχει αποδείξει ότι
ήταν πέραν του μέσου όρου για τη φυλή του ή
Μια σειρά ίππων κατ’ ακολουθία που έχουν επιδείξει επιδόσεις ως
νικητές.

Γενικώς, οι επιδόσεις που αναφέρονται πιο πάνω θα πρέπει να βρίσκονται
τουλάχιστο μέσα στις τρεις πρώτες γενιές του πώλου.
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις μιας τοκάδας ή ενός επιβήτορα, δύναται
να ληφθούν υπόψη και οι επιδόσεις άλλων απογόνων τους.
Επιδόσεις σημαίνει νίκες ή ενδεχομένως πλασέ.

4. Προαγωγή και καταχώρηση στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας Καθαρόαιμου
Ίππου
Ένας ίππος μπορεί να προαχθεί από το Αρχείο Μη Καθαρόαιμων Ίππων και να
εγγραφεί στο Κυπριακό Stud Book όταν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α.
β.

γ.

Αν αποδειχθεί ότι έχουν προηγηθεί οκτώ συνεχείς διαδοχικές
διασταυρώσεις με καθαρόαιμους συμπεριλαμβανόμενης της διασταύρωσης
από την οποία προήλθε ο ίδιος.
Αν οι πρόγονοι του ίππου έχουν να επιδείξουν επιδόσεις ανάλογες των
καθαρόαιμων (σε μικτές ιπποδρομίες ή σε ιπποδρομίες που είναι ανοικτές
για καθαρόαιμους) πράγμα που θα αποτελεί εγγύηση για την εξομοίωση
του πώλου αυτού με τους καθαρόαιμους.
Η προαγωγή αυτή εγκρίνεται με την ομόφωνη γνώμη της Διεθνούς
Επιτροπής Stud Book.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΥ ΙΠΠΟΥ
Για τον σκοπό των παρόντων Κανονισμών, Μη Καθαρόαιμος ίππος, είναι ο γηγενής
ίππος, γνωστός ως Κυπριακής εκτροφής του οποίου η σύλληψη, η κυοφορία και η
γέννηση πρέπει να έχουν λάβει χώρα στην Κύπρο.
A. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Για να καταχωρηθεί ένας ίππος στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων θα πρέπει να
πληρούνται τα πιο κάτω:
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1. Ιδιότητα Επιβήτορα και Τοκάδας
1.1

Να αποδεικνύεται ότι είναι προϊόν επίβασης μεταξύ ενός καθαρόαιμου
επιβήτορα, καταχωρημένου σε ένα εγκεκριμένο Βιβλίο Γενεαλογίας
Καθαρόαιμων Ίππων και μιας φοράδας η οποία να είναι καταχωρημένη
στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων που τηρεί η Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου.

2. Επίβαση για παραγωγή κατάλληλου πώλου
2.1

Ο πώλος πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του ζευγαρώματος ενός επιβήτορα
με μια τοκάδα που αποτελεί την επίβαση μιας τοκάδας από ένα επιβήτορα
με την εισαγωγή του πέους και την έγχυση σπέρματος στο γεννητικό
σύστημα της. Ως ενισχυτική υποστήριξη της φυσικής επίβασης, ένα μέρος
του σπέρματος που έχει παράξει ο επιβήτορας κατά τη διάρκεια ενός
τέτοιου ζευγαρώματος μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα στο αναπαραγωγικό
σύστημα της τοκάδας που δέχτηκε την επίβαση.

3. Κύηση για παραγωγή κατάλληλου πώλου
3.1

Η φυσική κυοφορία να λάβει χώρα στο σώμα της τοκάδας και ο τοκετός
είναι από το σώμα της ίδιας τοκάδας στην οποία έχει συλληφθεί ο πώλος.
Οποιοσδήποτε πώλος που προκύπτει ή παράγεται από τις διαδικασίες της
τεχνητής γονιμοποίησης, της μεταφοράς εμβρύου ή εμφύτευσης εμβρύου,
της κλωνοποίησης ή άλλης μορφής γενετικής επέμβασης που δεν
καθορίζεται στο παρόν έντυπο δεν θα θεωρείται κατάλληλος για να
εγγραφεί στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων.

4. Καταγραφή της επίβασης και του αποτελέσματος
4.1

Οι ιδιοκτήτες των επιβητόρων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους,
πρέπει να συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες της επίβασης στο επίσημο
πιστοποιητικό ή σε ηλεκτρονικό σύστημα που να παρέχεται ή να εγκρίνεται
από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον ίππο, και να
περιλαμβάνει:
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12

4.2

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την πρώτη και την τελευταία ημερομηνία επίβασης και
μία υπογραμμένη δήλωση ότι η επίβαση ήταν φυσική και ότι δεν
ενέπλεκε διαδικασίες τεχνητής γονιμοποίησης, μεταφοράς ή
εμφύτευσης εμβρύου, κλωνοποίησης ή άλλη μορφή γενετικής
επέμβασης (βλέπε 3.1).

Οι ιδιοκτήτες των τοκάδων ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους,
πρέπει να συμπληρώνουν τις λεπτομέρειες του πώλου μόλις θα γεννηθεί,
στην δήλωση ζώντος πώλου ή σε ηλεκτρονικό σύστημα που να παρέχεται ή
να εγκρίνεται από τη Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον ίππο,
και να περιλαμβάνει:
4.2.17
4.2.18
4.2.19

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την ακριβή ημερομηνία γέννησης του πώλου,
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4.2.20
4.2.21
4.2.22
4.2.23

το χρώμα του πώλου,
το φύλο του πώλου,
το όνομα του Ιπποπαραγωγού του πώλου, που κατά την ώρα του
τοκετού είναι ο ιδιοκτήτης της τοκάδας,
μια δήλωση υπογραμμένη από τον ιδιοκτήτη της τοκάδας ή
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ότι ο πώλος δεν είναι αποτέλεσμα
τεχνητής γονιμοποίησης, μεταφοράς εμβρύου ή εμφύτευσης
εμβρύου, κλωνοποίησης ή άλλης μορφής γενετικής επέμβασης
(βλέπε 3.1).

5. Ταυτότητα και Περιγραφή
5.1

Η περιγραφή ενός πώλου πρέπει να καταγράφεται από εγκεκριμένο
κτηνίατρο της Αρχής στο πιστοποιητικό εγγραφής πώλου ή σε ηλεκτρονικό
σύστημα που να παρέχεται ή να εγκρίνεται από τη Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου που πιστοποιεί τον ίππο, και να περιλαμβάνει:
5.1.3
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την ακριβή ημερομηνία γέννησης του πώλου,
το χρώμα του πώλου,
το φύλο του πώλου,
το όνομα του Ιπποπαραγωγού (βλέπε 4.2.6),
μία λεπτομερή περιγραφή μόνιμων, ή επίκτητων ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών του πώλου που να περιλαμβάνει όλα τα λευκά
σημεία στα πόδια, στο πρόσωπο, κορυφές τριχώματος, ουλές,
τατουάζ, μαρκαρίσματα και αριθμό microchip, αν υπάρχουν, και τα
οποία πρέπει να αποδεικνύονται με έγχρωμες φωτογραφίες ή
επιθεώρηση.

6. Γονικός έλεγχος
6.1

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον ίππο, πρέπει να απαιτεί
περαιτέρω αποδείξεις αναφορικά με τον γονικό έλεγχο που να βασίζονται
σε γενετικούς παράγοντες που βρίσκονται στο αίμα, τρίχωμα και/ή άλλο
βιολογικό δείγμα και να πιστοποιεί:
6.1.9
6.1.10
6.1.11
6.1.12

ότι τη γενετική τυποποίηση αναλαμβάνει ένα χημείο, αποδεχτό
από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για το σκοπό αυτό,
ότι το χημείο είναι θεσμικό μέλος του ISAG και πληροί τις
προδιαγραφές της Διεθνούς Επιτροπής Stud Book σε συγκριτικές
δοκιμές,
ότι όλα τα αποτελέσματα και λεπτομέρειες είναι εμπιστευτικά,
ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου διεξάγει ελέγχους γενετικής
τυποποίησης και γονικού ελέγχου πριν την εγγραφή όλων των
ίππων, που αιτούνται καταχώρηση στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων
Ίππων.

Β. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Τροποποίηση του κληρονομικού γονιδιώματος ενός μελλοντικού ή εγγεγραμμένου
Μη Καθαρόαιμου ίππου κατά τη διάρκεια της σύλληψης, κύησης ή κατά τη μετέπειτα
ύπαρξή του, θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της εγγραφής του στο Μητρώο
Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΙΠΠΩΝ
Το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων, κατά τη έννοια των Κανονισμών περί
αναπαραγωγής ίππων, διατηρείται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Το
Μητρώο είναι το δεσμευτικό αρχείο για τον προσδιορισμό των εγγεγραμμένων ίππων
καθώς και την τεκμηρίωση της γενεαλογίας τους.
1. Το Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων αποτελείται από:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

τις τοκάδες και τα προϊόντα τους,
τις τοκάδες υπό τον πατέρα τους,
τον κατάλογο των επιβητόρων με τα προϊόντα τους,
τον κατάλογο των επιβητόρων,
τον κατάλογο εξαχθέντων ίππων.

Όλοι οι πώλοι καταχωρούνται στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων κατά το έτος
παραγωγής τους. Το έτος παραγωγής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους
γεννήσεως.
2. Εγγραφή επιβητόρων στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων
Ένας επιβήτορας μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων κατόπιν
αίτησης του Ιπποπαραγωγού και:
2.1
2.2

2.3
2.4

πρέπει να είναι Καθαρόαιμος,
ο επιβήτορας να συμμορφώνεται με τους όρους και προυποθέσεις για
εγγραφή στο Κυπριακό Βιβλίο Γενεαλογίας (Κυπριακό Stud Book),
σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιπποπαραγωγής, Ιπποδρομιών και
Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων,
να έχει τον απαιτούμενο γονότυπο και να μην υπάρχουν αμφιβολίες όσον
αφορά την καταγωγή του, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του DNA,
αν πρόκειται για εισαγόμενο επιβήτορα (ή εισαγόμενο κήλωνα ίππο, ή
εισαγόμενο ιπποδρομιακό ίππο που προτίθεται να γίνει επιβήτορας) το
πιστοποιητικό εξαγωγής πρέπει να παραλαμβάνεται από
την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.

3. Εγγραφή τοκάδων στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων
Μία τοκάδα μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων κατόπιν
αίτησης του Ιπποπαραγωγού και:
3.1
3.2
3.3

ο ιπποπαραγωγός να παρουσιάζει, μέσα στα απαιτούμενα χρονικά
περιθώρια, τη δήλωση αποστολής φοράδας για αναπαραγωγή,
η τοκάδα να συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις για
εγγραφή της στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων,
να έχει τον απαιτούμενο γονότυπο και να μην υπάρχουν αμφιβολίες όσον
αφορά την καταγωγή της, καθώς επίσης και το πιστοποιητικό του DNA.

Είναι ευθύνη του ιπποπαραγωγού/ιδιοκτήτη (ή των αντιπροσώπων τους) να
κοινοποιούν προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου την πρόθεση τους να
χρησιμοποιήσουν επιβήτορες ή φοράδες για αναπαραγωγή ούτως ώστε να
καταχωρηθούν σωστά στο Μητρώο. Για κάθε επιβήτορα ή φοράδα που εγγράφεται
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ως ίππος αναπαραγωγής, θα πρέπει να καταχωρείται το όνομα και η διεύθυνση του
ιδιοκτήτη του στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Αυτή η προϋπόθεση είναι αναγκαία
για σκοπούς διαχείρισης και μόνο του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων Ίππων. Πρέπει
να τονίσουμε ότι η καταχώρηση του ιδιοκτήτη του ίππου σ’ αυτό το βιβλίο δεν
συνεπάγεται τη νόμιμη εγγραφή του τίτλου ιδιοκτησίας του ίππου και δεν πρέπει να
ερμηνεύεται ως τέτοια.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΙΠΠΩΝ
Ο έλεγχος της ταυτότητας ενός ίππου είναι ένας από τους πρωταρχικούς
παράγοντες για τη διεξαγωγή ιπποδρομιών, αναπαραγωγής και διαχείρισης της
υγείας. Είναι άκρως απαραίτητο όπως ο έλεγχος αυτός γίνεται κατά την πρώτη
δημόσια συμμετοχή ενός ίππου σε ιπποδρομία, καθώς και για σκοπούς επίδειξης ή
πώλησης. Ο έλεγχος της ταυτότητας πρέπει επίσης να γίνεται σε κάθε στάδιο που
έχει σχέση με την αναπαραγωγή όπως επιβάσεις, εγγραφή πώλου, κλπ. Συστήνεται
τέλος να γίνεται και πριν από τις δημοπρασίες.
1. Διαβατήριο
1.1

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστοποιεί τον ίππο, που είναι η μόνη
Αρχή που επιτρέπεται να εκδώσει το πρωτότυπο διαβατήριο ή οποιοδήποτε
μεταγενέστερο/α αντίγραφο/α, πρέπει να εκδίδει ένα διαβατήριο που να
πιστοποιεί:
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.2
1.3
1.4
1.5

την αυθεντικότητα της γενεαλογίας, την ηλικία, το φύλο και το
χρώμα,
τα διακριτικά χαρακτηριστικά, τις φωτογραφίες (αν υπάρχουν) ή
άλλα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση
του ίππου συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών όπως λευκά σημεία στα πόδια ή στο πρόσωπο,
κορυφές τριχώματος και όπου είναι δυνατό να περιλαμβάνουν και
άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης όπως μαρκαρίσματα, τατουάζ,
ουλές και microchip ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές,
τον γονικό έλεγχο του ίππου που βασίζεται στην τυποποίηση των
γενετικών παραγόντων που βρίσκονται στο αίμα, στο τρίχωμα, ή/και
σε άλλα βιολογικά δείγματα,
τον Ιπποπαραγωγό,
τον τόμο και τον αριθμό της σελίδας του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων
Ίππων όπου είναι καταγραμμένος, ή τον τόμο όπου ο ίππος θα
καταγραφεί στο μέλλον, ή αν η καταχώρηση στο βιβλίο αυτό είναι
ηλεκτρονική την ηλεκτρονική διεύθυνση για την πρόσβαση στο
σχετικό Αρχείο,
επιπρόσθετες σελίδες για εμβολιασμούς και διοικητικές θεωρήσεις.

Το έγγραφο πρέπει να τυπώνεται στην κύρια γλώσσα της εκδίδουσας
Αρχής. Είναι απαραίτητο οι κύριες πληροφορίες που ισχύουν στο έγγραφο
να μεταφράζονται και στα Αγγλικά.
Το έγγραφο θα πρέπει πάντοτε να συνοδεύει τον ίππο και θα πρέπει να
ενημερώνεται μόνο από την εκδίδουσα Αρχή ή με την σαφή άδειά της.
Η απώλεια του εγγράφου θα πρέπει να γνωστοποιείται στην εκδίδουσα
Αρχή που είναι και η μόνη εξουσιοδοτημένη Αρχή έκδοσης πιστών
αντιγράφων.
Το έγγραφο ενός νεκρού ίππου θα πρέπει να επιστρέφεται στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
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2. Ίπποι ασαφές φύλου
2.1

2.2

2.3

Για σκοπούς του άρθρου αυτού «Διφορούμενο φύλο» είναι ένας όρος που
χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε την κατάσταση όπου τα εξωτερικά
εμφανή γεννητικά χαρακτηριστικά ενός ίππου, διαψεύδονται από τα
γενετικά εσωτερικά γεννητικά όργανα.
Όταν η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου αποδεδειγμένα βρίσκει ασάφεια στο
φύλο ενός ίππου, πρέπει:
να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή διεξαγωγής των Ιπποδρομιών,
να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να επιστρέψει το διαβατήριο του ίππου,
να τροποποιήσει, κατάλληλα το διαβατήριο του ίππου ώστε να
υποδεικνύει την ασάφεια του φύλου.
Όταν η Αρχή Διεξαγωγής Ιπποδρομιών, στοιχειοθετημένα βρίσκει ασάφεια
στο φύλο ενός ίππου, εντός της δικαιοδοσίας της, πρέπει:
να ενημερώσει την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου η οποία βάση των
πληροφοριών που θα παραλάβει, όσον αφορά την ασάφεια για το
φύλο ενός ίππου, μπορεί να επιβάλει απαγορεύσεις που θεωρεί
κατάλληλες για τη συμμετοχή του σε ιπποδρομίες ή σε καθορισμένες
ιπποδρομίες.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΙΠΠΩΝ
(Racing / Breeding) General Notification of Movement
Αυτό ισχύει μόνο όταν ένας ίππος οποιασδήποτε ηλικίας, εκτός των πώλων που
συνοδεύονται από την μητέρα τους, αφήνει την Κύπρο για περίοδο λιγότερη των
εννέα μηνών και θα επιστρέψει πίσω εντός αυτής της περιόδου και ο λόγος του
ταξιδίου δεν είναι η συμμετοχή σε ιπποδρομίες, ούτε η αναπαραγωγή.
Σε τέτοια περίπτωση, για κάθε ταξίδι, η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου πριν την
αναχώρηση του ίππου θα παρέχει με ηλεκτρονικά μέσα στην αντίστοιχη Αρχή της
χώρας προορισμού ένα αντίγραφο και στον αιτητή θα εκδίδει ένα General Notification
of Movement. Με την επιστροφή του ίππου στη χώρα καταγωγής του, η Αρμόδια
Αρχή από όπου επιστρέφει ο ίππος θα εκδώσει στον αιτητή ένα GNM και θα παρέχει
ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
Το GNM είναι έγκυρο για μια χώρα προορισμού μόνο. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη
διεθνής μετακίνηση του ίππου, πέρα από αυτή που καλύπτεται από το GNM, απαιτεί
την έκδοση Πιστοποιητικού Εξαγωγής από την ίδια Αρχή που εξέδωσε το GNM και η
αποστολή του στη χώρα που θα μετακινηθεί σε επόμενο στάδιο ο ίππος.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
Ι. Η εγγραφή του ονόματος ενός ίππου καθώς και η αλλαγή ενός ονόματος που έχει
ήδη εγγραφεί και δημοσιευτεί μπορεί να γίνει μόνο από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου.
ΙΙ. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών τηρεί και δημοσιεύει ένα Διεθνή
Κατάλογο Προστατευόμενων
Ονομάτων σύμφωνα με τους Κανόνες που
υιοθετούνται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Ο κατάλογος περιέχει τα ονόματα
συγκεκριμένων αλόγων η φήμη των οποίων βασίζεται στις επιδόσεις τους στις
ιπποδρομίες ή στην ιπποπαραγωγή.
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ΙΙΙ. Αναφορικά με ονόματα που εγγράφονται και δεν προστατεύονται, παρατίθενται
τα ακόλουθα κριτήρια ως κατευθυντήρια γραμμή τα οποία αποτελούν και τη βάση
στην οποία στηρίζεται η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για τον καθορισμό μιας
κατάλληλης περιόδου κατά την οποία δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν τα
εγγεγραμμένα ονόματα:
α.
β.

γ.

για τους επιβήτορες, 15 χρόνια μετά το θάνατο τους ή 15 χρόνια μετά
το τελευταίο καταγραμμένο έτος στο οποίο έχουν υπηρετήσει φοράδες
ή στην ηλικία των 35 ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο),
στην περίπτωση τοκάδων αναπαραγωγής, 10 χρόνια μετά το θάνατο
τους ή 10 χρόνια μετά το τελευταίο καταγραμμένο έτος στο οποίο
έχουν υπηρετηθεί ή έχουν γεννήσει έναν πώλο ή στην ηλικία των 25
ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο),

στην περίπτωση όλων των άλλων ίππων, 5 χρόνια μετά το θάνατο
τους ή στην ηλικία των 20 ετών (όποιο είναι πιο νωρίτερο). Εξαίρεση
μπορεί να γίνει όταν το όνομα ενός ίππου που δηλωθεί νεκρό και δεν
έχει ποτέ διαγωνισθεί, μπορεί να ζητηθεί ξανά από τον ίδιο αιτητή
(ιδιοκτήτη).

IV. Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ονόματα αν αυτά έχουν ήδη εγγραφεί
τηρουμένων των πιο πάνω προϋποθέσεων, ούτε:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

όταν αυτά εμφανίζονται στο Διεθνή Κατάλογο Προστατευόμενων
Ονομάτων,
όταν
έχουν
περισσότερους
από
δεκαοκτώ
χαρακτήρες,
περιλαμβανομένων σημάτων ή διαστημάτων,
όταν είναι το όνομα ενός δημοσίου προσώπου, χωρίς την άδεια του
δημοσίου προσώπου ή της οικογένειας του, ή ονόματα εμπορικής
σπουδαιότητας χωρίς την κατάλληλη άδεια,
όταν ακολουθούνται από αριθμούς,
όταν αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή περιλαμβάνουν αρχικά, αριθμούς,
ενωτικά σημεία, τελείες, κόμματα, σημεία, θαυμαστικά, εισαγωγικά,
πλάγια δεξιά ή αριστερή γραμμή (/, \), άνω και κάτω τελεία και άνω
τελεία,
όταν υπονοούν ή έχουν αισχρό, άσεμνο, ή προσβλητικό νόημα,
ονόματα τα οποία θεωρούνται ως κακόγουστα ή ονόματα που
δύνανται να είναι προσβλητικά προς θρησκευτικές, πολιτικές ή
εθνικές ομάδες,
όταν προφέρονται το ίδιο ή με παρόμοιο τρόπο με ένα
προστατευμένο όνομα ή με ένα όνομα το οποίο είναι εγγεγραμμένο
για έναν ίππο του οποίου το έτος γέννησης ευρίσκεται μέσα στο ίδιο
χρονικό διάστημα των δέκα ετών με εκείνο του εν λόγω ίππου,
όταν αρχίζουν με ένα σημείο που δεν είναι γράμμα,
όταν έχει ήδη εγγραφεί για ένα αδελφό/ή ή και γονέα του εν λόγω
ίππου.

V. Όταν ένα όνομα είναι διαθέσιμο προς εγγραφή μπορεί να προκρατηθεί κατόπιν
αίτησης που υποβάλλεται γραπτώς προς την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Ένα
όνομα που προκρατείται με αυτό τον τρόπο μπορεί να εγγραφεί μεταγενέστερα βάσει
αυτής της Διαδικασίας νοουμένου ότι ο αιτητής υποβάλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου α) το διαβατήριο που η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου έχει εκδώσει για
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εκείνον τον ίππο και β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση
υπογεγραμμένη από κτηνίατρο.
Κανένα όνομα, που προκρατείται δεν αποτελεί αναγνώριση της ταυτότητας ενός
ίππου για τους σκοπούς των παρόντων Διαδικασιών και Κανονισμών.
Τηρουμένων των πιο πάνω προϋποθέσεων, που αφορούν την έγκριση ενός
ονόματος και νοουμένου αυτό το όνομα είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τα κριτήρια που
καθορίζονται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και νοουμένου ότι αυτό δεν έχει
προκρατηθεί σύμφωνα με την επιμέρους διαδικασία V που περιγράφεται πιο πάνω,
ένα όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου βάσει αυτών των
Διαδικασιών και Κανονισμών εκτός εάν έχουν υποβληθεί λανθασμένα στοιχεία
αναφορικά με οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε η
εγγραφή θα καθίσταται αμέσως άκυρη.

Για την ονομασία ενός ίππου συμπληρώνεται ειδικό έντυπο (δήλωση ονόματος). Η
δήλωση αυτή περιλαμβάνει το χρώμα, το γένος και την ημερομηνία γέννησης καθώς
επίσης και το όνομα του πατέρα και της μητέρας του ίππου. (Η τήρηση των οδηγιών
που αναφέρονται στο έντυπο είναι υποχρεωτική).
Μια τέτοια αίτηση θα γίνεται αποδεκτή για εγγραφή μόνο αν ο ίππος αυτός έχει
καταχωρηθεί στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
Η αίτηση ονόματος πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του ίππου που έχει
εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και β) μια πρόσφατη σχηματική και
περιγραφική ταξινόμηση του ίππου υπογεγραμμένη από κτηνίατρο.
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δεν θα προχωρεί στην εξέταση μιας τέτοιας αίτησης
όταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίππου (σχηματικά και περιγραφικά) δεν
συνάδουν με αυτά που έχουν καταγραφεί πρωταρχικά και φυλάσσονται στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και η ταυτότητα ενός ίππου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί
με εξέταση DNA.
VI. Η αίτηση για αλλαγή ονόματος πρέπει να υποβάλλεται στην Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου. Το όνομα ενός ίππου δεν μπορεί να αλλαχθεί αν:



ο ίππος λάβει μέρος σε ιπποδρομίες.
ο ίππος έχει εγγραφεί είτε ως τοκάδα αναπαραγωγής είτε ως επιβήτορας στο
Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων.

Ένα όνομα ενός ίππου μπορεί να διορθωθεί, όταν έχει δημοσιευθεί γραμματικά
λανθασμένα.
Β. Την οδηγία “Ευθανασία ‘Ιππου”
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ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΙΠΠΟΥ
Εάν κάποιος ίππος, κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών υποστεί βαρύτατο
τραυματισμό όπως πιο κάτω τότε με απόφαση του επί καθήκοντι Κτηνιάτρου της
συνάντησης ο ίππος θα θανατώνεται αμέσως:
1. Τέλειο και συντριπτικό μη ανατάξιμο κάταγμα των μακρών οστών δηλ.
ωμοπλάτης, βραχιονίου, αντιβραχίου, μετακαρπίου, μηριαίου, κνήμης και
μεταταρσίου.
2. Κάταγμα σπονδυλικής στήλης, λεκάνης σε μεγάλο βαθμό.
3. Εκσπλαχνισμό, εμβολισμό, διάτρηση και διάνοιξη κρανιακής κοιλότητας ή
τέλος οποιαδήποτε άλλη πάθηση που θα παρατείνει την ταλαιπωρία και την
αγωνία του ίππου και θα τον καθιστά ακατάλληλο για οποιαδήποτε άλλη
δραστηριότητα.
Ο ιδιοκτήτης ή ο προπονητής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, υποχρεούται
να μεταβεί αμέσως στον τόπο του ατυχήματος, για να λάβει γνώση της
σοβαρότητας της κατάστασης και στη συνέχεια να παρίσταται στη λήψη
βιολογικών υλικών για εξέταση όταν αυτό κρίνεται από τον επί καθήκοντι
Κτηνίατρο.
Εάν κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών, αποφασισθεί να γίνει ευθανασία σε
ίππο, οι Ελλανοδίκες της ημέρας μπορούν να ζητήσουν τη λήψη βιολογικών
υλικών. Η καθυστέρηση της μετάβασης ή η απουσία των πιο πάνω
ενδιαφερομένων, δεν αναστέλλει την ευθανασία και τη λήψη των βιολογικών
υλικών. Η απόφαση του επί καθήκοντι Κτηνίατρου της συνάντησης για τη
διενέργεια της ευθανασίας, αποκλείει κάθε δικαίωμα αποζημίωσης ή
διαμαρτυρίας του ιδιοκτήτη και η όλη διαδικασία θα γίνεται με ευθύνη και
συντονισμό του Ιπποδρομιάρχη.
Για ανθρωπιστικούς λόγους η ευθανασία κατά τη διάρκεια των ιπποδρομιών, θα
διενεργείται πίσω από ειδική κατασκευή (παραβάν) και ο θανατωθείς ίππος θα
απομακρύνεται πάντοτε καλυμμένος.
Νοείται ότι η ευθανασία θα γίνεται μέσα στα πλαίσια του Νόμου Περί Προστασίας
και Ευημερίας των Ζώων.
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 13/2016 της 31/3/2016
Στη συνεδρία της 19/04/2016 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο κάτω:
Α.

Οδηγία Ε3 – ‘Αρθρα 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Ιπποδρομιακών Αρχών

Β.

Οδηγία Δ3 – ΙΠΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Οδηγία Δ4 - ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΠΠΩΝ
Οδηγία Θ2 - ΓΕΝΙΚΑ
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Οδηγία E3.
Άρθρα 6, 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε
Ιπποδρομιακών Αρχών

της Διεθνούς Ομοσπονδίας

Άρθρο 6 - Βιολογική ακεραιότητα του ίππου
1. Παράγοντες δεοντολογίας
Απαγορεύεται οι ίπποι να συμμετέχουν στις ιπποδρομίες όταν έχουν
οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία στο σώμα τους. Τροποποίηση του
κληρονομικού γονιδιώματος ενός καθαρόαιμου σε οποιαδήποτε στιγμή της
ζωής του θα αποκλείει τον ίππο από του να θεωρείται πλέον σαν ένας
καθαρόαιμος για συμμετοχή σε ιπποδρομίες ή σε διαγωνισμό.
Ίππος που συμμετέχει σε ιπποδρομίες δεν μπορεί να υποβάλλεται σε
απαγορευμένες πρακτικές που καθορίζονται σ’ αυτό το άρθρο.
Τραυματισμένοι ή ασθενείς ίπποι πρέπει να θεραπεύονται και/ή
ξεκουράζονται κατάλληλα ανάλογα με την κατάσταση τους πριν
επιστρέψουν σε πλήρη προπόνηση.
2. Γενικές διατάξεις
Όλες οι θεραπείες για κάθε ίππο είτε συμμετέχει σε ιπποδρομίες είτε είναι
υπό προπόνηση είτε είναι σε περίοδο ξεκούρασης, θα πρέπει να
βασίζονται σε μια ειδική διάγνωση και να χορηγούνται μέσα στο πλαίσιο
μιας αληθινής και διάφανης σχέσης ιδιοκτήτη-προπονητή-κτηνιάτρου και
θα δίδονται για το συμφέρον της υγείας και της ευημερίας του ίππου.
Μετά από κάθε θεραπεία που δίδεται σε ένα ίππο, μια ικανοποιητική
χρονική περίοδος πρέπει να παρέλθει πριν τη συμμετοχή σε ιπποδρομίες
έτσι ώστε η θεραπεία να μην είναι ικανή να δώσει στον ίππο πλεονέκτημα
ή να προκαλέσει μειονέκτημα σε αντίθεση με την πραγματική δυνατότητα
του ίππου ή να είναι επιζήμια για την ευημερία του.
Δεν πρέπει να χορηγείται καμία θεραπεία κατά την ημέρα που συμμετέχει
σε ιπποδρομίες ένας ίππος χωρίς την άδεια της Ιπποδρομιακής Αρχής.
Άρθρο 6Α – Απαγορευμένες ουσίες
ΣΚΟΠΟΣ
1.

Σκoπός είvαι η πρoστασία της ακεραιότητας της διεξαγωγής τωv
ιππoδρoμιώv και της ευημερίας του ίππου, διά τoυ ελέγχoυ της χρήσης
ουσιώv ικανών vα δώσoυv σ' έvα ίππo πλεovέκτημα ή μειονέκτημα σε
ιππoδρoμία σε αvτίθεση με τηv πραγματική δυvατότητα τoυ.
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ΔΕIΓΜΑΤΟΛΗΨIΑ
2.

Για vα διαπιστωθεί η παρoυσία απαγoρευμέvης oυσίας, δείγματα θα
λαμβάvovται απo ίππoυς oι oπoίoι διαγωνίσθηκαν σε ιππoδρoμίες. Οι
Iππoδρoμιακές Αρχές μπoρoύv επίσης vα πάρoυv δείγματα
oπoιαδήπoτε άλλη χρονική στιγμή σύμφωvα με τoυς δικούς τους
καvovισμoύς. "Δείγμα" σημαίvει το δείγμα απo oπoιoδήπoτε μέρoς ή
απo επαφή με oπoιoδήπoτε μέρoς, τoυ ίππoυ.

3.

Τo δείγμα πoυ έχει συλλεγεί με ασφαλή επίβλεψη θα διαχωρίζεται, όπου
είναι δυνατό, σε Α δείγμα και Β δείγμα. Εάv τo Α δείγμα αvαφερθεί ότι
περιέχει απαγoρευμέvες oυσίες, τo Β δείγμα μπoρεί vα αvαλυθεί για
εκείvες τις oυσίες, είτε αυτόματα είτε μετά απo παράκληση τoυ
πρoπovητή ή τoυ ιδιoκτήτη ή μετά από αίτημα της Ιπποδρομιακής
Αρχής.

4.

Η Iππoδρoμιακή Αρχή στην περίπτωση ανεύρεσης απαγoρευμέvης
oυσίας σε δείγμα πoυ λήφθηκε απo ίππo πoυ είvαι εγγεγραμμέvoς ή έχει
λάβει μέρoς σε ιππoδρoμίες υπo τη δικαιoδoσία της αλλά o oπoίoς
πρoπovείται στo εξωτερικό, η Iππoδρoμιακή Αρχή στηv oπoία o ίππoς
πρoπovείται θα πρέπει vα τo πληρoφoρηθεί και θα παρέχει κάθε
βoήθεια εάv της ζητηθεί.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
5.

'Iππoς θα απoκλείεται εάv oπoιoδήπoτε δείγμα πoυ λήφθηκε μετά απo
τη συμμετoχή τoυ σε ιππoδρoμίες περιέχει απαγoρευμέvη oυσία, όπως
καθορίζεται από τους σχετικούς Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς. Ο
πρoπovητής τoυ ίππoυ θα τιμωρείται, εκτός όταv έχει απαλλαγεί απo τις
ευθύvες όπως περιγράφovται στo παρόv πέραv απo επίπληξη.

6.

'Οταv δείγμα πoυ λήφθηκε απo ίππo σε oπoιαδήπoτε άλλη χρονική
στιγμή περιέχει απαγoρευμέvη oυσία, oι Iππoδρoμιακές Αρχές μπoρoύv
σύμφωvα με τoυς δικούς τους καvovισμoύς vα επιβάλoυv κυρώσεις στov
ίππo, πρoπovητή, ιδιoκτήτη ή άλλα πρόσωπα.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
7.

Ο πρoπovητής θα πρέπει πάvτoτε vα είvαι υπεύθυvoς για:- τηv διατροφή, διαχείριση, πρoστασία και ασφάλεια τωv ίππωv πoυ
έχει υπό την ευθύνη του.
- τη λήψη όλωv τωv απαραίτητων πρoφυλάξεωv για τoυς ίππoυς πoυ
έχει υπό τηv ευθύvη τoυ για απoφυγή της έκθεσης τoυς σε
απαγoρευμέvες oυσίες σε αvτίθεση με τoυς καvovισμoύς της
Iππoδρoμιακής Αρχής
- τηv εvημέρωση τoυ για τις πιθαvές συvέπειες θεραπειώv πoυ
γίvovται στoυς ίππoυς τoυ
- την τήρηση κατάλληλων αρχείων όλων των κτηνιατρικών
διαδικασιών και θεραπείων με φάρμακα.
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ΚΑΝΟΝIΣΜΟI IΠΠΟΔΡΟΜIΑΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
8.

Εξαιρoυμέvωv τωv εξoυσιoδoτημέvωv Κτηvιάτρωv απο τους
Ελλανοδίκες ή απο την Ιπποδρομιακή Αρχή, καvέvα άλλo πρόσωπo δεv
επιτρέπεται vα εισάγει στoυς στάβλoυς τoυ Iππoδρόμoυ τηv ημέρα τωv
ιππoδρoμιώv είτε απαγoρευμέvες oυσίες ή oπoιoδήπoτε άλλo μέσo
χoρήγησης τέτoιωv oυσιώv.

9.

Μετά πoυ θα διαγωνιστεί έvας ίππoς και πρίv τη συμπλήρωση της
δειγματoληψίας μετά τηv ιππoδρoμία, καμία θεραπεία με
απαγoρευμέvες oυσίες θα επιτρέπεται χωρίς τηv επίσημη άδεια.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣIΕΣ
10.

Οι πιo κάτω είvαι απαγoρευμέvες oυσίες:  Ουσίες που είναι ικανές ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν
δράση ή να επιφέρουν αποτέλεσμα ή και τα δύο, δράση και
αποτέλεσμα σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συστήματα
του οργανισμού.






11.

Νευρικό σύστημα
Καρδιoαγγειακό σύστημα
Αvαπvευστικό σύστημα
Πεπτικό σύστημα
Ουρoπoιητικό σύστημα
Αvαπαραγωγικό σύστημα
Μυoσκελετικό σύστημα
Αιμοποιητικό σύστημα
Αvoσoπoιητικό σύστημα εκτός από επιτρεπόμεvα εμβόλια
εναντίον
μολυσματικών παραγόντων
Εvδoκριvικό σύστημα
Εvδoκριvικές εκκρίσεις και τα συvθετικά ανάλογα τους.
Παράγοντες επικάλυψης.
Μεταφορείς οξυγόνου.
Παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν ή χειραγωγούν τη
γονιδιακή έκφραση.

Η ανίχνευση μίας απαγορευμένης ουσίας σημαίνει την εύρεση της ίδιας
της ουσίας ή μεταβολίτη της ή ισομερούς αυτής ή ισομερούς μεταβολίτη
της ή ενός προφαρμάκου της ουσίας (or a pro-drug of the substance). Η
εύρεση οποιουδήποτε επιστημονικού δείκτη χορήγησης ή άλλης
έκθεσης σε απαγορευμένη ουσία, είναι επίσης αντίστοιχη της ανίχνευσης
της ουσίας.
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12.

Οι Iππoδρoμιακές Αρχές με στόχο να βοηθήσoυv τoυς πρoπovητές και
τoυς Κτηνιάτρους μπoρούν να συμπεριλάβoυv στoυς καvovισμoύς τoυς
παραδείγματα απαγoρευμέvωv oυσιώv και μη απαγορευμένων ουσιών.

13.

Οι Iππoδρoμιακές Αρχές με στόχο να συνεισφέρουν στις Επιτροπές
Ελέγχου, μπορούν να καταταξουν τις απαγορευμένες ουσίες σε
κατηγορίες.

OΡIΑ
14.

Διεθνή όρια μπoρoύv μόvov vα υιoθετηθoύv για
- εvδoγεvείς oυσίες τoυ ίππoυ
- oυσίες πρoερχόμεvες απo φυτά πoυ παραδοσιακά βόσκονται ή
θερίζονται ως φυσική τρoφή ίππων
- oυσίες σε φυσική τρoφή για ίππoυς πρoερχόμεvες απo μόλυvση κατά
τηv καλλιέργεια, επεξεργασία, απoθήκευση ή μεταφoρά

15.

Τα όρια θα υποδεικνύονται από το Συμβουλευτικό Συμβούλιο
Απαγορευμένων Ουσιών της Ομοσπονδίας αφού συμβουλευτεί
επισήμους αναλυτές και Κτηνιάτρους από τις συμβαλλόμενες χώρες και
τύχει έγκρισης της Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.

16.

Δεv θα γίvεται καμία εvέργεια για oυσίες με όρια χαμηλότερα απ' αυτά
πoυ ακoλoυθoύv:-

Τhreshold name
Arsenic
Boldenone
Carbon dioxide
Cobalt
Dimethyl sulphoxide
Estranediol in male
Horses (other than
geldings)
Hydrocortisone
Methoxytyramine
Salicylic acid
Testosterone

Threshold
 0.3 microgram total arsenic per millilitre in urine
 0.015 microgram free and conjugated boldenone per
millilitre in urine from male horses (other than geldings)
 36 millimoles available carbon dioxide per litre in plasma
 0.1 microgram total cobalt per millilitre in urine
 15 micrograms dimethyl sulphoxide per millilitre in urine, or
 1 microgram dimethyl sulphoxide per millilitre in plasma.
 0.045 microgram free and glucuroconjugated 5α – estrange –
3β, 17α – diol per millilitre in urine¹
 1 microgram hydrocortisone per millilitre in urine
 4 micrograms free and conjugated 3-methoxytyramine per millilitre in
urine.
 750 micrograms salicylic acid per millilitre in urine, or
 6.5 micrograms salicylic acid per millilitre in plasma
 0.02 microgram free and conjugated testosterone per millilitre in
urine from geldings, or
 100 picograms free testosterone per milliliter in plasma from
geldings, or
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 0.055 microgram free and conjugated testosterone per
millilitre in urine from fillies and mares (unless in foal)
 2 micrograms theobromine per milliliter in urine ,or
 0.3 micrograms theobromine per milliliter in plasma.

Theobromine

¹ When, at the screening stage, the free and glucuroconjugated 5α-estrane-3β,
17α-diol exceeds the free and glucuroconjugated 5, 10-estrene-3β, 17α-diol in
the urine.
NB.: The conjugated substance is the substance that can be liberated from
conjugates.
17.

Σε περίπτωση αvεύρεσης απαγoρευμέvωv oυσιώv η Iππoδρoμιακή
Αρχή μπoρεί vα απoφασίσει είτε απo μόvη της ή μετά απo παράκληση
τoυ ιδιoκτήτη ή του πρoπovητή για περαιτέρω εξέταση τoυ ίππoυ.
Υπηρεσίες Εργαστηριακής Ανάλυσης

18.

Σκοπός των υπογραφόντων κρατών είναι όπως τα εργαστήρια τους: 







είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025
- Γενικές Προυποθέσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων
σε δοκιμές και βαθμονομήσεις - και σύμφωνα με το
συμπληρωματικό έγγραφο ILAC-G7Προυποθέσεις
διαπίστευσης και λειτουργικά κριτήρια που αφορούν
ιπποδρομιακά εργαστήρια.
συμμορφώνονται με τον οδηγό για την ανίχνευση της
παρουσίας απαγορευμένων ουσιών (Μέρος Β του έγγραφου
ILAC – G7)
πληρούν τις προδιαγραφές επιδόσεων της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών.
(http://www.ifhaonline.org/Default.asp?section=IABRW&area
=7)
συμμετέχουν σε διεργαστηριακές συγκρίσεις πορισμάτων
(ρήτρα 5.9 (b) του προτύπου ISO/IEC 17025 του 2005) .
να ελέγχουν την ανίχνευση νόμιμων θεραπευτικών ουσιών
με την εφαρμογή διεθνώς εναρμονισμένων ορίων ανίχνευσης
τα οποία συστήνονται από το Συμβουλευτικό Συμβούλιο της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών (IFHA) για
απαγορευμένες ουσίες και πρακτικές και κατ’ επιλογή έγιναν
αποδεκτές από τις χώρες που έχουν σχετικά υπογράψει.
(http://www.ifhaonline.org/default.asp?section=IABRW&area
=1)
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19.

να ελέγχουν την ανίχνευση ορισμένων περιβαλλοντικών
ουσιών με την εφαρμογή διεθνώς εναρμονισμένων ορίων για
κατάλοιπα τα οποία συστήνονται από το Συμβουλευτικό
Συμβούλιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών
Αρχών (IFHA) για απαγορευμένες ουσίες και πρακτικές και
κατ’ επιλογή έγιναν αποδεκτές από τις χώρες που έχουν
σχετικά υπογράψει.
(http://www.ifhaonline.org/resources/Feed_Contaminants_En
vironmental_Substances_Guidelines.pdf).

Με σκοπό να αποτραπούν οποιεσδήποτε παραβιάσεις λόγω
θεραπευτικών ουσιών, οι Ιπποδρομιακές Αρχές δύνανται κατά τη
διακριτική τους ευχέρεια να:
 καθορίσουν χρόνους ανίχνευσης
 δίδουν προειδοποίηση των νέων ή τροποποιημένων ελέγχων.
 παρέχουν μιαν υπηρεσία ανάλυσης έτσι ώστε να διακριβώνεται
κατά πόσον ένα δείγμα από ένα ίππο που έχει καταχωρηθεί για να
συμμετέχει σε ιπποδρομία περιέχει συγκεκριμένες ουσίες.

Άρθρο 6Β – Γενετικοί και Κυτταρικοί Χειρισμοί
Έλεγχος και καταγραφή των γενετικών θεραπειών
Τροποποίηση του κληρονομικού γονιδιόματος ενός καθαρόαιμου
ίππου σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του θα αποκλείσει τέτοιο ίππο
από το να θεωρείται πλέον σαν ένας καθαρόαιμος ίππος για
συμμετοχή σε ιπποδρομίες ή σε δραστηριότητες ανταγωνισμού.
Κάθε γονιδιακή θεραπεία ή κυτταρική χειραγώγηση σ’ ένα ίππο που
προορίζεται για να συμμετάσχει σε ιπποδρομία δεν πρέπει να είναι
ικανή να:
 δίνει στον ίππο πλεονέκτημα ή μειονέκτημα στην ιπποδρομία σε
αντίθεση με την πραγματική δυνατότητα του ίππου.
 είναι επιζήμια για την ευημερία του ίππου.
Η Ιπποδρομιακή Αρχή μπορεί, κατά την κρίση της, να επιτρέψει ή να
απαγορεύσει να συμμετάσχουν σε ιπποδρομίες ίπποι ή απόγονοι τους
μετά από τέτοια θεραπεία. Κάθε γονιδιακή θεραπεία για ίππο που
προορίζεται για συμμετοχή σε ιπποδρομίες πρέπει να τεκμηριώνεται
πλήρως στο διαβατήριο του ίππου ή με τέτοιο τρόπο όπως απαιτείται
από την Ιπποδρομιακή Αρχή και θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως
στην Ιπποδρομιακή Αρχή.
Άρθρο 6Γ – Απαγορευμένες πρακτικές
Πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ευημερία του ίππου, την
ευημερία του αναβάτη και των άλλων που συμμετέχουν καθώς και την
ακεραιότητα των ιπποδρομιών είναι ακατάλληλες και απαγορευμένες. Η
ευθύνη για την εφαρμογή του κανονισμού της εν λόγω πρακτικής εμπίπτει
στην Ιπποδρομιακή Αρχή.
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1. Πρακτικές που δεν έχουν θέση στη θεραπεία ή τη διαχείριση ενός ίππου
που πρόκειται (προορίζεται) να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες.








Η χρήση οποιουδήποτε μη εγκεκριμένου αντικειμένου, συσκευής,
δραστηριότητας ή χημικών για την επίτευξη μίας ακατάλληλης αντίδρασης
σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή της
ιπποδρομίας.
Η υποβολή ίππων σε θεραπευτικές ή χειρουργικές επεμβάσεις έξω από
μια έγκυρη και διάφανη σχέση προπονητή/ιδιοκτήτη/κτηνιάτρου και
εκείνων που σχετίζονται με την παροχή ιατρικών και/ή ωφελημάτων για
την ευημερία του ίππου.
Χρήση φυσικών ή κτηνιατρικών διαδικασιών ή θεραπευτικών αγωγών για
να καλύψουν τα αποτελέσματα ή σημάδια του τραυματισμού έτσι ώστε να
επιτραπεί η προπόνηση ή συμμετοχή σε ιπποδρομίες σε βάρος της υγείας
και της ευημερίας του ίππου.
Πρακτικές που είναι δόλιες, ενδεχομένως δόλιες ή μπορεί να έχουν
αρνητικές συνέπειες για την ακεραιότητα της ιππικής βιομηχανίας.

2) Ειδικά απαγορευμένες πρακτικές
Απαγορευμένες πρακτικές περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:





Συμμετοχή σε ιπποδρομίες μιας εγκύου φορβάδας πέραν του χρόνου που
καθορίζει η Ιπποδρομιακή Αρχή.
Μη χορήγηση νερού πριν τις ιπποδρομίες σε βάρος της υγείας, ευημερίας
ή ασφάλειας του ίππου.
Η χρήση εξωσωματικής θεραπείας κρουστικών κυμμάτων, κατά τρόπο
που μπορεί να απευαισθητοποιήσει οποιοδήποτε μέρος των άκρων κατά
τις ιπποδρομίες ή προπονήσεις.
Αφαίρεση, χειραγώγηση και ή εκ νέου έγχυση ομολόγων, ετερολόγων ή
αυτολόγων, προϊόντων αίματος ή κυττάρων αίματος στο κυκλοφοριακό
σύστημα εκτός εκείνων που γίνονται για σωτήριους σκοπούς ή για χρήση
αναγεννητικών κτηνιατρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση
μυοσκελετικών τραυματισμών ή ασθενειών.

3) Οι ευθύνες των προπονητών σχετικά με απαγορευμένες πρακτικές.
Ο προπονητής πρέπει να είναι πάντοτε υπεύθυνος για:





Τη διαχείριση προστασία και την ασφάλεια των ίππων που έχει υπό
την φροντίδα του
Την αποφυγή απαγορευμένων πρακτικών
Να είναι ενήμερος για τις πιθανές συνέπειες των θεραπειών που
γίνονται σε ίππους του
Να τηρεί κατάλληλα αρχεία όλων των κτηνιατρικών διαδικασιών και
θεραπειών.
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4) Οι ευθύνες των ιδιοκτητών και προπονητών σχετικά με απαγορευμένες
πρακτικές.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο ιδιοκτήτης και εάν ο ίππος είναι υπό
προπόνηση ο προπονητής επίσης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση
με τις πρόνοιες του παρόντος Άρθρου και ιδίως τις απαιτήσεις για τη
τήρηση αρχείου και την ενημέρωση της Ιπποδρομιακής Αρχής.
6Δ – Φαρμακευτική αγωγή ίππων υπό προπόνηση
Κώδικας φαρμακευτικής αγωγής για τους ίππους υπό προπόνηση.
Ορισμός της θεραπείας:
Για το σκοπό αυτού του άρθρου, ο όρος θεραπεία περιλαμβάνει:
α)
Την
χορήγηση
οποιασδήποτε
ουσίας
(συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε φαρμάκου) σ’ ένα ίππο και
β) Την χορήγηση ή την εφαρμογή οποιασδήποτε φυσικής διαδικασίας ή
θεραπείας σ’ ένα ίππο με πρόθεση να έχουμε ένα αποτέλεσμα.
Κατευθυντήριες Αρχές:
Οι ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές εφαρμόζονται στη θεραπεία των ίππων
υπό προπόνηση.
α) Όλες οι θεραπείες είναι ευθύνη του προπονητή και πρέπει να χορηγούνται
από τον Κτηνίατρο.
β) Κάθε θεραπεία πρέπει να χορηγείται για την καλύτερη υγεία και ευημερία
του ίππου.
Συνεπώς:
α) Ο προπονητής πρέπει να λάβει κτηνιατρική συμβουλή από τον θεράποντα
κτηνίατρο για την διαχείριση, θεραπεία και το επίπεδο της προπόνησης για
έναν άρρωστο ή τραυματισμένο ίππο.
β) Η θεραπεία ενός ίππου με τη χορήγηση μίας ουσίας ή ενός φαρμάκου που
περιέχει μία απαγορευμένη ουσία μπορεί να γίνει μόνο με τη συμβουλή
κτηνιάτρου που έχει την κατάλληλη γνώση των συνθηκών, την κατάσταση της
υγείας και διαχείριση κάθε ίππου ατομικά. Στην περίπτωση ουσιών που
ελέγχονται από κυβερνητικές νομοθεσίες, αυτές μπορούν να χορηγηθούν
μόνο από, ή με συνταγή από κτηνίατρο.
γ) Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και διατήρηση πλήρους
και ακριβούς αρχείου για όλες τις θεραπείες που γίνονται σ’ έναν ίππο,
συμπεριλαμβανομένων όλων των κτηνιατρικών διαδικασιών που γίνονται και
για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται. Αυτά τα αρχεία πρέπει να διατηρούνται
για τουλάχιστον 12 μήνες και να είναι άμεσα διαθέσιμα για έλεγχο από
αξιωματούχους όταν ζητηθεί.
δ) Με την εξαίρεση της φυσικής τροφής και νερού από το στόμα, καμία ουσία
δεν πρέπει να χορηγείται σε οποιοδήποτε ίππο την ημέρα της συνάντησης
πριν την ιπποδρομία στην οποία έχει εγγραφεί, εκτός αν τέτοια θεραπεία
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επιτρέπεται από την Ιπποδρομιακή Αρχή. Αυτή περιλαμβάνει οποιαδήποτε
ουσία που χορηγείται με ένεση, στο στόμα, με εισπνοή, τοπικά ή με
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χορήγησης.
ε) Ο προπονητής πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεωτικές περιόδους
ανάπαυσης ίππου για συγκεκριμένα φάρμακα ή θεραπείες όπως καθορίζονται
από την Ιπποδρομιακή Αρχή.
ζ) Ίπποι που δεν μπορούν να προπονηθούν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας
πρέπει να τίθενται εκτός προπόνησης και να τους δίδεται η κατάλληλη
κτηνιατρική θεραπεία και/ή ξεκούραση. Όλες οι θεραπείες πρέπει να
χορηγούνται για το καλύτερο συμφέρον του ίππου και όχι για να διευκολυνθεί
η συνέχιση της προπόνησης.
‘Αρθρο 6Ε - ‘Ελεγχος ίππων
Για σκοπούς δίκαιου ανταγωνισμού, διαφάνειας , ευημερίας και υγιούς
αναπαραγωγής οι Ιπποδρομιακές Αρχές κατά την κρίση τους θα διενεργούν
ελέγχους
για απαγορευμένες ουσίες σε οποιαδήποτε στιγμή της
σταδιοδρομίας οποιουδήποτε ίππου, από την έναρξη της προπόνησης του,
σύμφωνα με τους τοπικούς Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς, μέχρι την οριστική
αποχώρηση του από τις ιπποδρομίες.
Για το σκοπό αυτό –
1. Οι προπονητές πρέπει να δηλώνουν στις τοπικές Ιπποδρομιακές
Αρχές την αναγνώριση των ίππων που έχουν υπό προπόνηση και να
καθορίζουν τον ακριβή χώρο ενσταβλισμού τους.
2. Όταν ένας ίππος είναι εκτός προπόνησης σε οποιαδήποτε στιγμή
σταδιοδρομίας του, από την έναρξη της εκπαίδευσης
(προπόνησης) μέχρι την οριστική αποχώρηση του από
ιπποδρομίες, ο ιδιοκτήτης (ες) θα πρέπει να ενημερώνει
Ιπποδρομιακή Αρχή για το χώρο ενσταβλισμού του ίππου του.

της
του
τις
την

3. Εάν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η πλήρης ιχνηλασιμότητα ενός ίππου,
σε οποιαδήποτε στιγμή της σταδιοδρομίας του, είτε είναι υπό
προπόνηση είτε εκτός προπόνησης, ο ίππος αυτός θα επιτρέπεται να
εγγραφεί για να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες μετά από μία περίοδο 6
μηνών υπό προπόνηση.
4. Οι ακόλουθες απαγορευμένες ουσίες συμπεριλαμβανομένων άλλων
ουσιών με παρόμοια χημική δομή ή παρόμοια βιολογική δράση (εις),
δεν πρέπει να χορηγούνται στους ίππους σε οποιαδήποτε στιγμή της
σταδιοδρομίας τους: -
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4.1 Non-approved substances
Any substance not addressed by any of the subsequent
classes of substances, and which has no current approval
by any government regulatory authority for veterinary use, or
any substance not universally recognised by veterinary
regulatory authorities as valid veterinary therapeutic
treatment.
4.2 Anabolic agents
(a)

anabolic androgenic steroids,

(b)

other anabolic agents, including but not limited to
selective androgen receptor modulators (SARMs),

(c)

beta-2 agonists, unless the substance is
prescribed by a veterinarian as a bronchodilator at
the appropriate dose,

4.3 Peptide hormones, growth factors and related substances
(a)

erythropoiesis-stimulating agents, including but not
limited to erythropoietin (EPO), epoetin alfa,
epoetin beta, darbepoetin alfa, and methoxy
polyethylene glycol-epoetin beta, peginesatide,
hypoxia inducible factor (HIF)-1 stabilisers,

(b)

growth hormones and growth hormone releasing
factors, insulin-like growth factor-1 (IGF-1), and
other growth factors,

(c)

synthetic proteins and peptides and synthetic
analogues of endogenous proteins and peptides
not registered for medical or veterinary use,

4.4

Hormones and metabolic modulators
(a)

aromatase inhibitors,

(b)

selective estrogen receptor modulators (SERMS)
and other anti-estrogenic substances,

(c)

agents modifying myostatin function, including but
not limited to myostatin inhibitors,

(d)

insulins
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(e)

peroxisome proliferator activated receptor δ
(PPARδ) agonists, including but not limited to GW
1516,

(f)

AMPK activators, including but not limited to
AICAR (5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-Dribofuranoside)

5. Θεραπευτική χρήση των ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ,
πιο πάνω μπορούν να εφαρμοστούν μόνο κατ’ εξαίρεση στις
ακόλουθες περιπτώσεις.
(α)

Εφόσον δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική θεραπεία μπορεί η
Ιπποδρομιακή Αρχή να δώσει τη δυνατότητα για μία τέτοια κατ’
εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς.

(β)

Η συγκεκριμένη απαγορευμένη ουσία που χρησιμοποιήθηκε
κατ‘ εξαίρεση για θεραπεία πρέπει να συνταγογραφείται από
Κτηνίατρο για τον αποκλειστικό σκοπό, τη θεραπεία μίας
υπάρχουσας ασθένειας ή τραυματισμού. Οι λεπτομέρειες της
διάγνωσης, η ουσία το πρωτόκολλο χορήγησης θα πρέπει να
καταγράφονται και να διαβιβάζονται από τον προπονητή στην
Ιπποδρομιακή Αρχή. Εάν ο ίππος δεν είναι υπό τον άμεσο
έλεγχο ενός προπονητή σε οποιαδήποτε στιγμή της
σταδιοδρομίας του, από την έναρξη της εκπαίδευσης /
προπόνησης του μέχρι την οριστική αποχώρηση του από τις
ιπποδρομίες, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση
της Ιπποδρομιακής Αρχής. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να
εποπτεύεται από τον Κτηνίατρο(ους)
της Ιπποδρομιακής
Αρχής.

(γ)

Ένας ίππος απαγορεύεται να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες
μέχρις ότου παρέλθουν τουλάχιστο 6 μήνες μετά τη χορήγηση
οποιασδήποτε από τις ουσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 πιο πάνω και η Ιπποδρομιακή Αρχή πρέπει να
ελέγχει για να βεβαιώνεται ότι ο ίππος που αντιμετωπίστηκε
θεραπευτικά με οποιαδήποτε απ’ αυτές τις ουσίες είναι
απαλλαγμένος από την παρουσία τέτοιων ουσιών πριν
συμμετάσχει σε ιπποδρομίες.

(δ)

Κάθε Ιπποδρομιακή Αρχή πρέπει να καταγράφει μέσα στα
στοιχεία που τηρεί για τον εν λόγω ίππο, πληροφορίες που έχει
πάρει για την χορήγηση σ’ αυτό τον ίππο τέτοιων ουσιών κατ’
εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς.
Αυτή η πληροφορία πρέπει να αποστέλλεται στην Ιπποδρομιακή
Αρχή ή Αρχή Stud Book της χώρας στην οποία ο ίππος θα
ταξιδέψει (να συμπεριλαμβάνονται και στο Racing Clearance
Notification) ακόμη και στην περίπτωση μόνιμης εξαγωγής του
ίππου.
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(ε)

Ο αριθμός των κατ’ εξαίρεση χρήσεων για θεραπευτικούς
σκοπούς καθώς και λεπτομέρειες των ουσιών που εμπλέκονται
θα πρέπει να κοινοποιούνται ετησίως και να αξιολογούνται από
τη Διεθνή Ομοσπονδία.

* Διευκρινίζεται ότι τα όσα αναφέρονται στην Οδηγία Ε3 (Άρθρα 6, 6Α,
6Β, 6Γ, 6Δ και 6Ε της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιπποδρομιακών Αρχών),
αφορούν και τους ίππους Κυπριακής εκτροφής (μη καθαρόαιμοι).
Οδηγία Δ3 – ΙΠΠΟΙ ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ
Οδηγία Δ4 - ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΠΠΩΝ
Οδηγία Θ2 - ΓΕΝΙΚΑ
ΟΔΗΓΙΑ Δ3

IΠΠΟI ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡIΑ

1.

'Ολoι oι αvαβάτες όταv φθάσoυv στo χώρo της αφετηρίας τίθεvται
αμέσως υπό τov έλεγχo τoυ Αφέτη.

2.

Εάv έvας αvαβάτης αvτιληφθεί μόλις φθάσει στo χώρo αφετηρίας ότι η
ζώvη υπoζυγίoυ είvαι χαλαρή και χρειάζεται σφίξιμo, τότε τo διoρθώvει
αφoύ πάρει τηv άδεια τoυ Αφέτη. Για τo σκoπό αυτό μπoρεί vα ζητήσει
τη βoήθεια τωv Βoηθώv τoυ Αφέτη.

3.

Μαθητευόμεvoι αvαβάτες πoυ δικαιoύvται χάρη βαρώv 3 κιλά πρέπει σε
όλες τις περιπτώσεις vα ζητoύv από τo Βoηθό Αφέτη vα ελέγχεται η
ζώvη υπoζυγίoυ της σέλλας τoυς.

4.

Ο Αφέτης θα αvαφέρει στoυς Ελλαvoδίκες όλες τις περιπτώσεις όπoυ
παρέστη αvάγκη vα επαvασελλωθoύv ίππoι στo χώρo της αφετηρίας.

5.

Αvεξάρτητα τωv πιo πάvω διευκριvίζεται ότι oι πρoπovητές oφείλoυv
πρoτoύ oι ίππoι τoυς εγκαταλείψoυv τo στίβo επιδείξεως vα
βεβαιώvovται ότι oι ίππoι τoυς είvαι καvovικά σελλωμέvoι.

6.

Αvαβάτες oι oπoίoι επιθυμoύv vα κατέβoυv από τov ίππo μέχρις ότoυ
αρχίσει η εισαγωγή τωv ίππωv στo μηχάvημα εκκίνησης μπoρoύv vα τo
κάvoυv αφoύ πάρoυv πρώτα τηv άδεια τoυ Αφέτη. Νoείται ότι τov ίππo
θα τov κρατά o ίδιoς o αvαβάτης.

7.

Μόvo έvα άτoμo επιτρέπεται vα συvoδεύει κάθε ίππo στηv αφετηρία και
vα βoηθεί στηv εισαγωγή τoυ στo μηχάvημα εκκίvησης.

ΟΔΗΓΙΑ Δ4

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ - ΕIΣΑΓΩΓΗ IΠΠΩΝ

1.

Όλoι oι αvαβάτες oφείλoυv vα γvωρίζoυv τη σειρά τoυ ίππoυ τoυς εις τo
μηχάvημα εκκίvησης και θα εκκιvoύv από τη θέση αυτή εκτός αv
διαταχθoύv διαφoρετικά από τov Αφέτη.

2.

Όταv ίππoς εισέλθει στo μηχάvημα εκκίvησης oι μπρoστιvές και oι
πισιvές πόρτες της θυρίδας θα κλείoυv αμέσως χωρίς καθυστέρηση και
oυδείς θα δικαιoύται vα παραμείvει μπρoστά ή πίσω από τov ίππo.
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3.

Μετά από εισήγηση του Αφέτη προς τους Ελλανοδίκες ίππος που
καθυστερεί στην Αφετηρία θα σημειώνεται στο επίσημο πρόγραμμα
της Λέσχης Ιπποδρομιών με ένα αστερίσκο και ίππος που παραμένει
θα σημειώνεται με δύο αστερίσκους εκτός των ίππων που γεννήθηκαν
το έτος 2007 και μετέπειτα.
Ίππος που σημειώνεται στο επίσημο πρόγραμμα της Λέσχης
Ιπποδρομιών ότι καθυστερεί η παραμένει στην Αφετηρία επιτρέπεται vα
κτυπηθεί από Βoηθό Αφέτη στα καπoύλια κατά τηv εκκίvηση, με τηv
παλάμη τoυ χεριoύ τoυ μόvo εκτός των ίππων που γεννήθηκαν το έτος
2007 και μετέπειτα.
Οι ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2007 και μετέπειτα δεν θα
σημειώνονται στο επίσημο πρόγραμμα της Λέσχης Ιπποδρομιών ότι
καθυστερούν η παραμένουν στην Αφετηρία και δεν επιτρέπεται vα
κτυπηθούν από Βoηθό Αφέτη στα καπoύλια κατά τηv εκκίvηση έστω και
αν καθυστερούν ή παραμένουν στην Αφετηρία.
Ίππος ο οποίος σημειώνεται στο επίσημο πρόγραμμα της Λέσχης
Ιπποδρομιών ότι καθυστερεί ή παραμένει θα του αφαιρείται ο
αστερίσκος ή οι δύο αστερίσκοι μετά από εισήγηση του Αφέτη προς
τους Ελλανοδίκες εφ’ όσον δεν καθυστερεί ή παραμένει στην Αφετηρία.

4.

Όλoι oι αvαβάτες από τη στιγμή πoυ τίθεvται υπό τov έλεγχo τoυ Αφέτη
oφείλoυv vα συμμoρφώvovται πρoς τις διαταγές τoυ Αφέτη. Μή
συμμόρφωση πρoς τις διαταγές τoυ Αφέτη θα τιμωρείται με πρόστιμo
μέχρι €170 .-

5.

Η εισαγωγή τωv ίππωv στo μηχάvημα εκκίvησης θα γίvεται κάτω από
τηv επoπτεία τoυ Βoηθoύ Αφέτη ή τoυ υπεύθυvoυ της oμάδας σε
περίπτωση απoυσίας τoυ Βoηθoύ Αφέτη.

6.

Εάν ένας ίππος αρνείται να εισαχθεί στο μηχάνημα εκκίνησης στην
πρώτη προσπάθεια τότε αφού τοποθετηθεί στον ίππο καλύπτρα
οφθαλμών θα καταβάλλεται ακόμη μία προσπάθεια. Εάν αποτύχει και
η δεύτερη προσπάθεια τότε ο ίππος θα αποκλείεται. Συνολικά και οι
δύο προσπάθειες δε θα διαρκούν περισσότερο από 90 δευτερόλεπτα.

7.

Απαγoρεύεται αυστηρώς vα oδηγηθεί στo μηχάvημα εκκίvησης έvας
ίππoς πoυ φέρει καλύπτρα oφθαλμώv χωρίς τov αvαβάτη τoυ.

8.

Επιτρέπεται vα oδηγηθεί έvας ίππoς στo μηχάvημα εκκίvησης χωρίς
τov αvαβάτη τoυ.

9.

Επιτρέπεται vα βoηθείται ίππoς απo τηv oυρά μέσα στo μηχάvημα
εκκίvησης απo βoηθό τoυ Αφέτη o oπoίoς δεv θα αvεβαίvει στo
μηχάvημα εκκίvησης αλλά θα βρίσκεται πίσω απo τη θυρίδα τoυ
μηχαvήματoς εκκίvησης εκτός των ίππων που γεννήθηκαν το έτος 2007
και μετέπειτα.

10.

Επιτρέπεται όπως oι Βoηθoί τoυ Αφέτη αvεβαίvoυv στo μηχάvημα
εκκίvησης για vα βoηθoύv τoυς ίππoυς που γεννήθηκαν μέχρι το έτος
2006, η δε βoήθεια θα περιoρίζεται μόvo στo κράτημα τωv ίππωv από
τα ηvία.
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Για τους ίππους που γεννήθηκαν το έτος 2007 και μετέπειτα ο Αφέτης
σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δώσει οδηγίες σε Βοηθό του
Αφέτη να ανέβει στο μηχάνημα εκκίνησης για βοήθεια σε ίππο η οποία
θα περιορίζεται στο κράτημα από τα ηνία όταν διαπιστώνεται ότι
δυστροπεί επικίνδυνα μετά την είσοδο του στη θυρίδα του μηχανήματος
εκκίνησης.
11.

Δεν επιτρέπεται η χρήση χειλoσφικτήρα για την εισαγωγή και
συγκράτηση ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης.

12.

Επιτρέπεται η χρήση ρυταγωγέα (τσερκέζικου) για την είσοδο των
ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης.

13.

Κατά τηv εισαγωγή τωv ίππωv στo μηχάvημα εκκίvησης πρέπει vα
επικρατεί απόλυτη σιγή.

14.

Όταv η εισαγωγή τωv ίππωv στo μηχάvημα εκκίvησης συμπληρωθεί, o
Βoηθός Αφέτης ή o αρχηγός της oμάδας αφoύ βεβαιωθεί ότι oι πίσω
πόρτες είvαι κλειστές και όλα είvαι εvτάξει από τη θέση τoυ πίσω από
τo μηχάvημα εκκίvησης στέλλει τo συμφωvηθέv σήμα στov Αφέτη.

15.

‘Ατομο που παρίσταται στο χώρο της Αφετηρίας ή βοηθά στην
εισαγωγή ίππου στο μηχάνημα εκκίνησης και δεν συμμορφώνεται με
τις πρόνοιες των οδηγιών Δ3 & Δ4 θα του επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι
€350.- και θα στερείται του δικαιώματος να παρευρίσκεται στο χώρο
της Αφετηρίας για περίοδο 2 μηνών.

ΟΔΗΓΙΑ Θ2 . ΓΕΝΙΚΑ
(1)

Κάθε αναβάτης, προτού εγκαταλείψει το Ζυγιστήριο, πρέπει να
εξακριβώνει τη σειρά του ίππου που του παραχωρήθηκε στην Αφετηρία
και θα εκκινεί απ’ αυτή τη θέση, εκτός αν διαταχθεί διαφορετικά από τον
Αφέτη.

(2)

Οι ‘Εφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου γνωστοποιούν ότι
απαγορεύεται σ’ οποιονδήποτε προπονητή, σταβλίτη ή Βοηθό Αφέτη να
χρησιμοποιεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες μαστίγιο πάνω στους
ίππους, ενόσω οι ίπποι βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Αφέτη.
Οποιοσδήποτε δεν συμμορφώνεται με τα πιο πάνω θα τιμωρείται με
πρόστιμο και θα στερείται του δικαιώματος να παρευρίσκεται στο χώρο
της Αφετηρίας για περίοδο 2 μηνών.
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 16/2016 της 21/4/2016
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ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Stud Book

 Η εγγραφή των πώλων μαζί με τον γονικό έλεγχο και την εμφύτευση πομποδέκτη,
η έκδοση ταυτότητας και η αναγνώριση των ίππων γενικά, αποτελούν μέλημα του
τμήματος Stud Book.
 Τα στατιστικά αναπαραγωγής που παρουσιάζονται πιο κάτω μαζί με τη στατιστική
μελέτη των ιπποδρομιών ως προς τους επικεφαλής επιβήτορες αποτελούν
χρήσιμη πηγή πληροφοριών για κάθε ενδιαφερόμενο.
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Overall breeding summary
Συνολικά στατιστικά αναπαραγωγής
Year - Έτος

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Registered broodmares

1456

1492

1535

1535

1479

1517

1182

1122

1122

1058

Τοκάδες

1456

1492

1535

1535

1479

1517

1182

1122

1122

1058

Total mares served

1084

1031

930

875

776

764

689

579

436

475

Επιβάσεις

1084

1031

930

875

776

764

689

579

436

475

Stallions

57

56

49

49

50

45

45

38

33

33

Επιβήτορες

57

56

49

49

50

45

45

38

33

33

Conception

757

712

642

603

527

571

542

418

304

345

Συλλήψεις

757

712

642

603

527

571

542

418

304

345

Mares with produce

691

663

601

566

481

535

504

391

279

295

Γεννήσεις

691

663

601

566

481

535

504

391

279

295

800
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2014
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2012

2013

Thoroughbred breeding summary
Στατιστικά αναπαραγωγής για Καθαρόαιμα
Year - Έτος

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Registered broodmares

805

825

822

808

777

786

559

519

518

483

Τοκάδες

805

825

822

808

777

786

559

519

518

483

Total mares served

593

536

446

404

336

333

315

258

199

202

Επιβάσεις

593

536

446

404

336

333

315

258

199

202

Stallions

57

56

49

49

50

45

45

38

33

33

Επιβήτορες

57

56

49

49

50

45

45

38

33

33

Conception

416

357

297

266

224

234

246

184

133

151

Συλλήψεις

416

357

297

266

224

234

246

184

133

151

Mares with produce

387

328

280

250

209

216

226

168

122

127

Γεννήσεις

387

328

280

250

209

216

226

168

122

127

450

Mares with produce - Γεννήσεις

400
350

387

300

328

250

280
250

200

209

216

226

150

168

100

122

127

2014

2015

50
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Year - Έτος
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Non-Thoroughbred breeding summary
Στατιστικά αναπαραγωγής για Μη-Καθαρόαιμα
Year - Έτος

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Registered broodmares

651

667

713

727

702

731

623

603

604

575

Τοκάδες

651

667

713

727

702

731

623

603

604

575

Total mares served

491

495

484

471

440

431

374

321

237

273

Επιβάσεις

491

495

484

471

440

431

374

321

237

273

Stallions

57

56

49

49

50

45

45

38

33

33

Επιβήτορες

57

56

49

49

50

45

45

38

33

33

Conception

341

355

345

337

303

337

296

234

171

194

Συλλήψεις

341

355

345

337

303

337

296

234

171

194

Mares with produce

304

335

321

316

272

319

278

223

157

168

Γεννήσεις

304

335

321

316

272

319

278

223

157

168

400

Mares with produce - Γεννήσεις

350
335

300
304

321

319

316

250

278

272

200

223

150
157

168

100
50
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Year - Έτος

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

108

2012

2013

2014

2015

Total live foals registered
Σύνολο ζωντανών πώλων
Year - Έτος

2011

2012

2013

2014

2015

Καθαρόαιμες τοκάδες /Τhoroughbred mares

786

559

519

518

483

Μη-Καθαρόαιμες/Non-Thoroughbred mares

731

623

603

604

575

Σύνολο καταχωρημένων τοκάδων/Total registered broodmares

1517

1182

1122

1122

1058

Επιβάσεις Καθαρόαιμων τοκάδων/Thoroughbred mares served

333

315

258

199

202

Επιβάσεις Μη-Καθαρόαιμων τοκάδων/Non-Thoroughbred mares served

431

374

321

237

273

Σύνολο επιβάσεων/Total mares served

764

689

579

436

475

Συλλήψεις Καθαροαίμων/Thoroughbred conception

234

246

184

133

151

Συλλήψεις Μη-Καθαροαίμων/Non-Thoroughbred conception

337

296

234

171

194

Σύνολο συλλήψεων/Total conception

571

542

418

304

345

Γεννήσεις Καθαροαίμων/Thoroughbred mares with produce

216

226

168

122

127

Γεννήσεις Μη-Καθαρόαιμων /Non-Thoroughbred mares with produce

319

278

223

157

168

Σύνολο γεννήσεων/Total mares with produce

535

504

391

279

295

Καθαρόαιμοι ζωντανοί πώλοι/Thoroughbred live foals registered

183

195

146

112

117

Μη-Καθαρόαιμοι ζωντανοί πώλοι/Non-Thoroughbred live foals registered

275

248

188

140

153

Σύνολο ζωντανών πώλων/Total live foals registered

458

443

334

252

270

500

Μη-καθαρόαιμοι/Non-Thoroughbred
458

Live foals - Ζωντανοί πώλοι

450

Σύνολο/Total

Καθαρόαιμοι/Thoroughbred

443

400
350

334

300

275

250
200
150

183

270

252

248
188

195

146

100
50

153

140
112

117

2014

2015

0
2011

2012

2013
Year - Έτος
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Live foals produce the last 10 years in Cyprus
Ζωντανοί πώλοι παραγωγής τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο
Name of stallion - Όνομα επιβήτορα
ABOLINE (USA), ch., 1991,
AJZEM (USA), gr., 1989,
ALEVAGIO (GB), b., 2005,
ANADONIS (GB), b., 1998,
ANGLOS EVGENIS (GB), ch., 2001,
ARMIN (USA), gr., 1981,
ASTERIOS, br., 2003,
AUTOBIRD (FR), b., 1987,
BALAL (GR), br., 1993,
BALLET KING (FR), b., 1997,
BALTIC FOX (CAN), b., 1985,
BANKER'S GOLD (USA), ch., 1994,
BARLOVENTO (GER), b., 1993,
BARRAAK (GB), b., 1990,
BERBER (GER), gr., 1998,
BINARY VISION (USA), ch., 2001,
BOLD N PROPER (USA), b., 1989,
BOOMER (GR), ch., 2002,
CHIEF OF STAFF (GB), ch., 2008
CLEVER DANZIG (USA), b., 1986,
COEUR DE MIEL (USA), b., 1984,
CORSARO (IRE), b., 2010,
DAFNAKOS (GR), ch., 2001,
DAYLIGHT IN DUBAI (USA), ch., 1994,
DECREE (IRE), b., 2005
DEFKALION, ch., 1986,
DOMINGUES (GB), b., 2005,
DUCA D'ATRI (IRE), ch., 1999,
DUKE OF DANZIG (USA), b., 1985,
EL CORTES (USA), b., 1989,
ELA-ARISTOKRATI (IRE), b., 1992,
ELIASH, b., 1987,
FABRI (FR), b., 2005,
FAHERS BEST, b., 2002,
FANTASY ISLAND (IRE), b., 1995,
FLY BY NIGHT (IRE), br., 1995,
GOLD TOWER (USA), b., 1991,
GOLDEN ARROW (IRE), b., 2003,
GOLDEN EMPEROR (GR), b., 2001,
GREAT DANE (IRE), b., 1995,
GUTSY (GR), b., 2000,
HAAMI (USA), b., 1995,
HADEER (GB), ch., 1982,
HAVANA DANCER (GR), b., 1992,
HIBISCUS (GER), b., 1996,
HUANG TUAH (GB), ch., 1985,
INZAR (USA), db., 1992,
IPPOTIS, db., 1998,

Year / Έτος
Died 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005
2004
2012
2015
2014
2011

20

24

24

20

19

1

3

2

2

23

20

7
16

1
2013
2013
2013
2008
2015
2008

19
4
16
29

12
4
11
20

7
8
3
26

8
5
4

9

3

4
10

4
13

11
3
6
10
18
4
4
9

5
3

2
1

1

1

9
2
3
6

1
7

5
2
1

2

1

1

4

1
8

3
4

1

3
3

3

6

2

1

1
6

1

2

2

1
3

1

3
5

2004
2015
2009
2011

13
3

8
7

14

1
5

2014
2010

2

2

4
3

2

6

3

1
5

1

2006
2010
2009

2012

32
2
15
6

18
4
4

32
1
11
5

11
1
6

5

6

9
1

5
1

5
7
10

1
3
13

2013

2007
2009
2008
2010
2004

4
2

5
2
4
18

2
6

8
9

3
5

1
10

11

12

7

3

8

4

6
2

6
5

5
3

10
15

24
10

16

11

16

13

14

28

1

17
1
1
16

2

110

5

8

9
1

3

3

10
4

8

6

15

3

25

3
8

2

3

1

1

2

2

1
15

Live foals produce the last 10 years in Cyprus
Ζωντανοί πώλοι παραγωγής τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο
Name of stallion - Όνομα επιβήτορα
IT’S A BIRD (USA), br., 2003,
JARAH (USA), b., 1993,
JEALOUSY'S AFFAIR, b., 1985,
JOLLY PROSPECT (USA), b., 1998,
MAJESTY'S MAN (USA), b., 1990,
MAKARUKA (USA), b., 1995,
MASTER DAVID (USA), ch., 2001,
MEDICINE PATH (GB), b., 2004,
MIDNIGHT SNACK (GB), ch., 1991,
MISTER HUGHIE (IRE), b., 2007,
MITHALI (GB), b., 1993,
MODIGLIANI (USA), b., 1998,
MOKHTAR (IRE), b., 1991,
MONTGOMERY'S ARCH (USA), db., 2002,

MOUNTAIN MINER (USA), ch., 1994,
MOUNTAIN SPIRIT (GR), ch., 1999,
MUKHTAAL (GB), b., 1996,
MUNIR (GB), ch., 1998,
MUSALSAL (IRE), b., 1994,
NIKIFOROS (GB), b., 2001,
OSOOL (USA), db., 1996,
PALLODIO (IRE), b., 2005,
PAOK (GB), b., 1998,
PETARDIA (GB), b., 1990,
PHILEMON (IRE), b., 1998,
PREMIER DE CORDEE (FR), b., 1993,
PRINCE SATIRE (USA), b., 1983,
PROFIT ILIAS (GB), b., 2007
PROVO (USA), ch., 1989,
RAMOOZ (USA), b., 1993,
RAPHANE (USA), b., 1994,
ROGER THE BUTLER (IRE), ch., 1990,
ROI GIRONDE (IRE), b., 1995,
ROYAL COURT (USA), b., 1996,
SAMIM (USA), b., 1993,
SANTILLANA (USA), ch., 1993,
SARHAN (USA), br., 1996,
SCOTTISH DANCER (USA), b., 1985,
SECRET PARTNER, b., 1995,
SHILLELAGH SLEW (CAN), db., 2003,
SHORTEN SAIL (USA), ch., 1994,
SIBERIAN SUPERB (USA), b., 2002,
SON PARDO (GB), b., 1990,
STORMY HUMOR (USA), ch., 2005,
SUPER ELITE (USA), b., 2002,
TAKHLID (USA), b., 1991,
TAKKATAMM (USA), ch., 1992,
TALE OF DREAMS (USA), db., 2002,

Year / Έτος
Died 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

30

33

2004
2009

11

1

2008

8

2

2009

1

2006

1

2014
2013
2008
2012

1
1
1
8

2
33
7

63

47

37

47

43

8
27

2012
2009

7
3
1

22
21

2003
2007
2010

2012
2014
2011
2010
2010
2012

2011

2013
2008

6
6
3

5
17

9
13

7
10

8
23

1
8

1

1
41

13

7

11

4
9
9

10
7

16
5

9
16

5
5

12

13

10

1
1

2
10

6

1

1
23
32
9

3
28
23

26

25

6

6

5

8
3

2010
2007

3
26

3

5

1

3

4

2

16

22

3

2

17

9

5

1

9
10
33
14
4

22

19
3
4
9
7
14
15
12

11
3
1
2
10
17
10
11

5
2
2
2
9
3

2
2
8
1
4
1
19
18
2
87

1
15
8
8
9
6
9
18
6

25
24
20
21
4
6
8
2
5

9
7
2
4
4

7

12

3

3

2

5

7

7
12
31
19

44

111

30
31

3
5
1
4
8
1
4
3
4

15
9
74
9

10
4
63

7
3

1
2

9
12
15
7

8
12

4

9

7

5

11
1
5

13
2
2

4
1
4

4

21
23
3
87

14
21
1
68

17
14
1
54

1
16
13

Live foals produce the last 10 years in Cyprus
Ζωντανοί πώλοι παραγωγής τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο
Name of stallion - Όνομα επιβήτορα
TEN KINGDOMS (USA), b., 1996,
THUNDERSTORM (USA), b., 1999,
TIGER HILL (IRE), b., 1995,
TOP OF HIS CLASS (USA), db., 1996,
TOUCH OF APOEL (IRE), b., 2007
TOUCH OF DENMARK (IRE), b., 2005,
TURNBERRY ISLE (IRE), ch., 1998,
TWIST AND SHOUT, gr., 1987 (Non-TH)
TZITOU, b., 1996,
VOLTA (USA), b., 1987,
WARUM NICHT, b., 1986,
WIND CHEETAH (USA), db., 1994,
WINSTER (IRE), b., 2006,
WOODMAN'S MOUNT (USA), br., 1988,
ZAALEFF (USA), ch., 1992,

Σύνολο ζωντανών πώλων / Live Foals

Year / Έτος
Died 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
29
10
2012

9
8

1
9

7

1

13
1
4

3

1

4

8
11

3

2010
2010

17
3

15
5

14

12
1

15
1

4

601

575

506

458

410

458

112

8

5

4

4

2011
2008
2011
2008
2004
2006
2007

8
1

4

2

7

2

3

1

1

443

334

252

270

Analysis of age (mares covered in 2014)
Ανάλυση κατά ηλικία (τοκάδες υπηρετημένες το 2014)
Age
Ηλικία

Mares covered
Mares in foal
Fertility %
Υπηρετηθήσες τοκάδες Έγκυες τοκάδες Γονιμότητα %

Crop
Γεννήσεις

Died foals
Νεκροί πώλοι

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

1
3
8
6
13
15
18
25
23
42
41
53
43
49
47
48
26
11
3

1
0
4
4
9
9
12
14
17
29
33
45
38
40
36
35
20
8
3

100.00
0.00
50.00
66.67
69.23
60.00
66.67
56.00
73.91
69.05
80.49
84.91
88.37
81.63
76.60
72.92
76.92
72.73
100.00

1
0
2
4
7
6
9
10
15
24
28
38
30
29
31
32
20
6
3

0
0
0
0
0
0
1
1
2
1
2
4
4
1
4
3
2
0
0

Total

475

357

67.30

295

25

Mares covered in 2014
60
53
49

50

Number of Mares

42

47

48

43

41

40
30

25

20
13
8

10
1

3

15

26

23

18
11

6

3

0
21

20

19

18

17

16

15

14

13

12
Age
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

Year of foaling
’Ετος γεννήσεως

Foals / Πώλοι

Thoroughbred
Καθαρόαιμα

Non-Thoroughbred
Μη-Καθαρόαιμα

Season / ’Ετος

Named horses
Ταξινομηθέντες
ίπποι

%Of foals
%Των πώλων

Raced horses
Διαγωνισθέντες
ίπποι

%Of foals
%Των πώλων

Winners / Νικητές

Two year old horses racing impacted by foal production
Διαγωνισθέντες διετή ίπποι σε σχέση με την παραγωγή πώλων

2005

668

381

287

2007

310

46.41

97

14.52

31

2006

601

337

264

2008

308

51.25

82

13.64

31

2007

575

277

298

2009

301

52.35

76

13.22

27

2008

506

234

272

2010

261

51.58

89

17.59

31

2009

458

214

244

2011

237

51.75

84

18.34

34

2010

410

178

232

2012

207

50.49

66

16.10

24

2011

458

183

275

2013

214

46.72

76

16.59

22

2012

443

195

248

2014

224

50.56

61

13.77

20

2013

334

146

188

2015

149

44.61

43

12.87

13

Two year old horses racing impacted by foal production
Διαγωνισθέντες διετή ίπποι σε σχέση με την παραγωγή πώλων
900
800

668
601

Foals - Πώλοι

700

575
506

600

458

458
410

500

443
334

400
300
200
100
0

97

82

76

89

84

66

76

61

43

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year - Έτος

Foal Crop 2 years earlier - Παραγωγή πώλων 2 χρόνια ενωρίτερα
Horses Racing - Διαγωνισθέντες ίπποι
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Two-year-old horses that failed to race at three
Διετείς ίπποι που δεν διαγωνίστηκαν ως τριετείς
Year - Έτος

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Two-year-old runners

112

94

103

85

79

90

89

67

76

61

Διαγωνισθέντες ως διετή

112

94

103

85

79

90

89

67

76

61

Participations

444

344

373

302

248

327

343

225

236

190

Συμμετοχές

444

344

373

302

248

327

343

225

236

190

Winners

44

38

34

33

27

31

39

24

22

20

Νικητές

44

38

34

33

27

31

39

24

22

20

Wins

56

50

44

43

33

42

50

30

27

25

Νίκες

56

50

44

43

33

42

50

30

27

25

Fail to race again at three

13

8

16

6

3

11

7

6

6

7

Απέτυχαν να διαγωνισθούν ως τριετή

13

8

16

6

3

11

7

6

6

7

Failure %

11.6

8.51

15.53

7.06

3.8

12.2

7.87

8.96

7.89

11.48

Αποτυχία %

11.6

8.51

15.53

7.06

3.8

12.2

7.87

8.96

7.89

11.48

An average of 9.5% of the two-year-olds in Cyprus, fail to race at three.
Από τους διετείς διαγωνίσθέντες, κατά μέσον όρο το 9.5% δε διαγωνίζονται ως τριετείς.

18
16

15.53

Failure % Αποτυχία

14
12

12.2

11.6

11.48

10
8.96

8.51

8

7.89

7.87
7.06

6
4

3.8

2
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Year - Έτος
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2011

2012

2013

2014

Leading horses 2, 3, 4 years old and above
Πολυνίκεις ίπποι διετή, τριετή, τετραετή και άνω
Horse

Starts

1sts

2nds

3rds

4ths

Stakes

Ίππος

Συμμ/χές

1ος

2ος

3ος

4ος

Βραβεία €

Levantes

4

2

2

12,790.98

Poor Millionaire

4

2

2

12,564.77

Tsiantoura Bird

3

2

1

11,838.24

Stop The Music

3

2

Nafsinikos

3

1

Maria Anastasia

3

1

Happy Look

2

1

Jackies

2

1

Praxandros

1

1

3,178.83

Thomas Fly Iliana

1

1

3,178.83

Ippotheos

8

3

Melina

5

4

Hawaii Performer

7

3

3

Enareti

11

4

3

2

1

19,938.13

Kostantass

14

3

2

5

1

18,712.03

Maximos

6

3

1

1

18,225.44

Hawaii Friend

11

3

4

3

18,195.08

Maria Ioanna

8

3

1

2

17,710.85

Evniki

9

3

2

2

1

15,242.72

Chris My Dad

14

2

4

3

1

14,112.70

Leading 2yos / Πολυνίκεις διετή

1

10,869.64

1

1

6,167.67

1

1

5,221.23

1

3,958.22
1

3,638.73

Leading 3yos / Πολυνίκεις τριετή
2

1
1

29,319.20
26,810.39
25,405.79

Leading 4yos and over / Πολυνίκεις τετραετή και άνω
Sir Theo

7

4

2

1

35,566.89

Akrivoteros

13

6

4

1

23,805.24

Akrivos

6

2

4

Aetos

15

5

2

2

18,873.33

Monomachos

10

5

3

2

18,748.47

Maestro

17

5

1

4

Nemesis

12

5

2

2

Amazing Red

11

6

1

Eleni

14

4

3

Lucky Star

9

5
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22,084.63

3

17,937.98
1

4
1

18,238.64

17,811.61
16,567.66

2

16,532.32

Leading horses, stallions and mares
Πολυνίκεις ίπποι, επιβήτορες και τοκάδες
Horse

Starts

1sts

2nds

3rds

4ths

Stakes

Ίππος

Συμ/χές

1ος

2ος

3ος

4ος

Βραβεία €

1

Leading horses 2015 / Πολυνίκεις ίπποι 2015
Sir Theo

7

4

2

Ippotheos

8

3

2

Melina

5

4

Hawaii Performer

7

3

3

Akrivoteros

13

6

4

Akrivos

6

2

4

Enareti

11

4

3

2

Aetos

15

5

2

2

18,873.33

Monomachos

10

5

3

2

18,748.47

Kostantass

14

3

2

5

1

35,566.89
1

1

29,319.20
26,810.39
25,405.79

1

23,805.24
22,084.63
1

19,938.13

18,712.03

Leading sires 2015 / Πολυνίκεις επιβήτορες 2015
Takkatamm (USA)

1592

226

206

170

183

1,001,726.30

Jarah (USA)

1012

148

108

132

101

572,582.09

Haami (USA)

280

35

43

29

22

151,055.14

Anadonis (GB)

362

39

37

34

33

150,577.75

Mountain Miner (USA)

322

32

33

42

23

135,589.67

Baltic Fox (CAN)

271

32

26

35

34

126,332.38

Duca D'Atri (IRE)

156

19

27

20

9

113,196.14

Medicine Path (GB)

145

22

25

17

14

109,975.99

Provo (USA)

329

30

30

41

38

108,961.60

Stormy Humor (USA)

203

21

26

24

30

100,129.84

1

Leading mares 2015 / Πολυνίκεις τοκάδες 2015
Akrivi

19

8

8

Melpo

24

7

4

Maria Sharp

19

6

4

Ino

11

7

Monomachia

18

Nout (GR)

45,889.87
3

43,078.53

1

1

42,012.76

2

1

1

38,069.67

8

4

3

1

37,154.89

58

9

5

7

3

35,301.50

Androulla

34

11

4

2

3

31,822.75

Vittis Harmony

64

7

8

8

8

29,590.16

Georgina Santi

49

7

2

6

4

28,133.85

Marina

42

8

1

5

4

28,099.44
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Ages of racing horses
Ηλικίες διαγωνισθέντων ίππων
Year - Έτος

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2 year olds

94

103

85

79

90

89

67

76

61

43

2 ετών

94

103

85

79

90

89

67

76

61

43

3 year olds

351

315

295

287

284

258

268

215

231

215

3 ετών

351

315

295

287

284

258

268

215

231

215

4 year olds

376

422

372

350

327

322

296

263

220

246

4 ετών

376

422

372

350

327

322

296

263

220

246

5 year olds

280

308

342

299

294

265

266

230

217

184

5 ετών

280

308

342

299

294

265

266

230

217

184

6 year olds

182

203

224

228

232

214

187

191

167

176

6 ετών

182

203

224

228

232

214

187

191

167

176

7 year olds

118

116

122

122

157

140

128

116

129

117

7 ετών

118

116

122

122

157

140

128

116

129

117

8 year olds

30

55

40

40

48

66

63

73

77

83

8 ετών

30

55

40

40

48

66

63

73

77

83

9 year olds

13

17

12

12

12

19

25

26

35

51

9 ετών

13

17

12

12

12

19

25

26

35

51

10 year olds

1

7

6

6

11

10

8

10 ετών

1

7

6

6

11

10

8

11 year olds

1

0

2

1

3

5

5

11 ετών

1

0

2

1

3

5

5

12 year olds

0

1

0

0

1

0

3

12 ετών

0

1

0

0

1

0

3

Horses

1444

1539

1492

1419

1452

1381

1307

1205

1152

1131

Ίπποι

1444

1539

1492

1419

1452

1381

1307

1205

1152

1131

Participations

9832 10724 10478

9402 10302

9640 10044

9794

9450

9672

Συμμετοχές

9832 10724 10478

9402 10302

9640 10044

9794

9450

9672

Winners

625

690

675

640

655

643

648

590

600

604

Νικητές

625

690

675

640

655

643

648

590

600

604

Wins

1002

1069

1057

988

1049

1019

1026

980

1012

1030

Νίκες

1002

1069

1057

988

1049

1019

1026

980

1012

1030
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Leading Racing Review
Πολυνίκεις
JOCKEYS BY NUMBER OF WINS
HORSES

MOUNTS

WINS

PLACES

275
266
141
239
198
277
161
188
123
142

799
662
322
565
541
674
421
424
435
319

137
135
91
87
72
71
41
38
38
34

352
265
132
216
211
241
140
132
138
120

RUNNERS

STARTS

WINS

PLACES

35
42
47
25
14
4
18
21
8
11

307
398
361
157
134
19
139
185
33
101

50
42
52
21
17
6
13
22
7
14

123
123
128
61
37
6
45
64
10
30

RUNNERS

STARTS

WINS

PLACES

62
76
68
34
49
70
32
40
48
74

487
580
492
210
340
370
219
264
394
551

63
65
70
51
47
53
38
32
33
39

165
197
176
76
141
116
93
105
138
114

RUNNERS

STARTS

WINS

PLACES

20
40
33
27
23
21
16
27
14
10

117
312
265
174
136
178
194
237
153
50

36
48
36
27
16
16
19
16
9
13

52
111
90
55
55
60
51
51
62
18

Kapodistrias P. Constantinos
Mina Marios
Tsiakkouras Nicolaos
Dimitsanis Panagiotis
Nicolaou Nicos
Kefalas Geo. Demetris
Constantinou Char. Minas
Athanasiou A. Panayiotis
Stavrinides Chr. Georghios
Christoforou K. Christoforos

EARNINGS

29,524.88
31,131.26
17,807.55
18,040.62
15,709.62
16,051.55
9,416.29
8,477.60
8,213.25
8,676.55

BREEDERS BY PREMIUM
C.N. Shiacolas (Stud Farm) Ltd
Panthicha Farm Ltd
HjiYiannis Nicola Yiannakis
Stavrakis Charis
Santis G. Petros
Michael Charalambos
Stables And Farma Milioti Limited
Lexeko Stud Co Ltd
Lambrou Nicos
HjiCosta Pieri Eleni

PREMIUM

32,291.50
26,307.50
24,504.50
17,213.30
9,276.20
7,550.40
7,062.20
7,035.30
6,255.20
5,827.60

TRAINERS BY PRIZE MONEY
Haita Dan
Christoforou Evangelou Christos
Petroutsios Petrou Christos
Onoufriou Panicos
Zapounis Christakis
Tsiakkouras Panicos
Kyriacou Rodi Kyriacos
HjiYiannis Yian. Vassilis
Nicolaou Vasiliki
Kritikos Steliou Adonis

PRIZE

29,071.49
28,620.89
28,339.92
27,062.09
22,658.39
21,294.76
19,234.51
16,064.43
15,446.92
14,502.47

OWNERS BY PRIZE MONEY
C.N. Shiacolas (Stud Farm) Ltd
HjiYiannis Nicola Yiannakis
Panthicha Farm Ltd
Petroutsiou Miranta
Stavrakis Charis
Palamarciuc Valeriu Carolina
Kritikou Steliou Christina
Kritikos Adoni Alexandros
Nicolaou Kokos
Alexandrou Theoklitou Alexis
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

119

PRIZE

178,835.04
174,237.80
147,124.24
73,163.98
66,105.34
60,403.26
57,658.36
47,602.47
44,604.08
43,561.09

Racing Summary 2006-2015
Στατιστικά Στοιχεία Ιπποδρομιών 2006-2015
Year - Έτος

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015

Number of races

1002

1069

1055

988

1049

1018

1024

980 1011 1030

Ιπποδρομίες

1002

1069

1055

988

1049

1018

1024

980 1011 1030

Number of runners

1444

1539

1492

1419

1452

1381

1307

1205 1152 1131

Συμμετέχοντες

1444

1539

1492

1419

1452

1381

1307

1205 1152 1131

Total number of starts

9832 10724 10478

9402 10302

9640 10044

9794 9450 9672

Συμμετοχές

9832 10724 10478

9402 10302

9640 10044

9794 9450 9672

Average starts per runner

6.81

6.97

7.02

6.62

7.09

6.98

7.68

8.13

8.20

8.55

Συμμετοχές ανά ίππο

6.81

6.97

7.02

6.62

7.09

6.98

7.68

8.13

8.20

8.55

Number of winners

625

690

675

640

655

643

648

590

600

604

Νικητές

625

690

675

640

655

643

648

590

600

604

Percentage winners to runners

43.28 44.83 45.24 45.10 45.11 46.56 49.58 48.96 52.08 53.40

Ποσοστό νικητών από συμμετέχοντες

43.28 44.83 45.24 45.10 45.11 46.56 49.58 48.96 52.08 53.40

Average race distance (m)

1355

1357

1342

1323

1318

1304

1290

1290 1285 1280

Μέσος όρος απόστασης ιπποδρομίας (μ)

1355

1357

1342

1323

1318

1304

1290

1290 1285 1280

Average number of starts per horse - Συμμετοχές ανα ίππο
9
8
Starts - Συμμετοχές

7
6

6.81

6.97

7.02

2006

2007

2008

6.62

7.68

7.09

6.98

2010

2011

8.13

8.20

2013

2014

8.55

5
4
3
2
1
0

2009

Year - Έτος
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2012

2015

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη του Ταμείου
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και την κατάσταση
λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης του Ταμείου Ιπποδρομιακής Αρχής στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και των
αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου
Ιπποδρομικής Αρχής ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν
αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Αχιλλέας Χρυσάνθου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 11 Μαΐου 2016
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Ιπποδρομιακη Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός εσόδων και εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.
Έσοδα
Έξοδα

10
11

Πλεόνασμα για το έτος
Κατάσταση κεφαλαίων
Κεφάλαια την 1 Ιανουαρίου
Πλεόνασμα για το έτος
Κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου

2015
€

2014
€

389.827
(387.450)
_______
2.377
=======

471.442
(410.758)
_______
60.684
=======

169.638
2.377
_______
172.015
=======

108.954
60.854
_______
169.638
=======

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακη Αρχή Κύπρου
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Βιβλία βιβλιοθήκης – κόστος

6

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εισπρακτέα
Προπληρωμές
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

7

8

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και ειδικά ταμεία
Κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές

9

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο κεφαλαίων και υποχρεώσεων

2015
€

2014
€

38.264
2.901
______
41.165
______

46.618
2.901
______
49.519
______

5.415
81.709
3.772
78.260
______
169.156
______
210.321
======

5.655
47.617
3.817
98.854
______
155.943
______
205.462
======

172.015
______

169.638
______

172.015
______

169.638
______

38.306
______
38.306
______
210.321
======

35.824
______
35.824
______
205.462
======

Στις 11 Μαΐου 2016 οι Έφοροι της Ιπποδρομικής Αρχής ενέκριναν αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.
Α Γαλατόπουλος, Ταμίας

Α Γαλαξής, Γραμματέας

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

124

Ιπποδρομιακη Αρχή Κύπρου
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ).
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2015 έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση oρισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη
Διαχειριστική Επιτροπή στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Αρχής.
Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου
οι παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στη Σημείωση 3.
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής
Μετά από τρία χρόνια οικονομικής ύφεσης, η κυπριακή οικονομία παρουσίασε θετικό
ρυθμό ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Από τον Απρίλιο του 2015, τα
περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου, που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013
έχουν αρθεί. Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο
και την οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και
αφερεγγυότητας, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν
την πιστοληπτική ικανότητα του Κυπριακού κράτους, αλλά η αξιολόγηση εξακολουθεί να
είναι “μη –επενδυτικής κατηγορίας”. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί
κίνδυνοι που απορρέουν από το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον
τραπεζικό τομέα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα δανεισμού.
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα
ρευστότητας για δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων
μέσων στις περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή
περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα
κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, έχουν
επηρεάσει την ικανότητα της Αρχής για αποπληρωμή των επάθλων στους νικητές.
Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας θα αναλάβει το υπόλοιπο της αποπληρωμής αν
παραστεί ανάγκη.
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Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής (συνέχεια)
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής έχει αξιολογήσει κατά πόσον οποιεσδήποτε
προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής
κατάστασης και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της
περιόδου αναφοράς. Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη
χρήση του μοντέλου «προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Τo Πρότυπο αυτό
απαιτεί την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από
γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα
μπορούσαν να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών
των μελλοντικών γεγονότων.
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις
που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια,
ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Αρχής.
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη
διατήρηση της βιωσιμότητας της Αρχής και την επέκταση των εργασιών της στο σημερινό
επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος η Αρχή υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Αρχής.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να
έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής.
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος
μείον αποσβέσεις. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με
την απόκτηση στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.
Οι αποσβέσεις για τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπολογίζονται
χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο ώστε να κατανεμηθεί το κόστος ή η επανεκτιμημένη
αξία μείον η υπολειμματική τους αξία στο διάστημα της εκτιμημένης ωφέλιμης ζωής τους.
Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής:
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)
%
Κτίρια
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Έπιπλα και εξοπλισμός

3
25
10

Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται
αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο
ανακτήσιμο ποσό.
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται
στην λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό
περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά
οφέλη στην Αρχή σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα.
Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται
με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στον
λογαριασμό εσόδων και εξόδων.
Αποθέματα
Τα αποθέματα εμφανίζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία,
όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με τη μέθοδο του μέσου
σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον έξοδα διάθεσης.
Δικαιώματα αδειών
Δικαιώματα αδειών εισπρακτέα από την Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας υπολογίζονται με
βάση τα εισπρακτέα σε σχέση με τις ιπποδρομιακές συναντήσεις. Άλλα δικαιώματα
αδειών θεωρούνται ως εισόδημα όταν και αφού εισπραχθούν.
Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου.
Εισπρακτέα
Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει
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αντικειμενική ένδειξη πως η Αρχή δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά
εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές
οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε
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Εισπρακτέα (συνέχεια)
πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές θεωρούνται ενδείξεις ότι το εισπρακτέο έχει
υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας
του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο.
Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού
πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού εσόδων
και εξόδων. Όταν ένα εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασμού
πρόβλεψης για εισπρακτέα. Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως
διαγραφεί πιστώνονται έναντι των 'εξόδων’ στην κατάσταση λογαριασμού εσόδων και
εξόδων.
Πιστωτές
Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(i)

Ταξινόμηση
Η Αρχή ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της ως δάνεια και
εισπρακτέα. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διαχειριστική Επιτροπή αποφασίζει
την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά
την αρχική αναγνώριση.
•

Δάνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν
είναι εισηγμένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για
εμπορία του εισπρακτέου. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα της Αρχής
αποτελούνται από ‘εισπρακτέα’ και ‘μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα’.

(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία,
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πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα να
εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση (συνέχεια)
έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Αρχή έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα
σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.
Τα δάνεια και εισπρακτέα παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(iii)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά
πόσον υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό
στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί
απομείωση στην αξία.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί και οι ζημιές απομείωσης προκύπτουν
μόνον όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή
περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή
γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρεις μήνες
ή λιγότερο και τραπεζικά παρατραβήγματα.
Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.

2

Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Αρχής το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές, κίνδυνο ρευστότητας και
πιστωτικό κίνδυνο.
.
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2

Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές

•

Η Αρχή δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο και τα
έσοδα και η ροή μετρητών δεν εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς. Η Διαχειριστική Επιτροπή παρακολουθεί
τις διακυμάνσεις σε επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της
Αρχής σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα περίοδο
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης του
συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές
μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12 μηνών
ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της προεξόφλησης
δεν είναι σημαντική.
Μέχρι 3
μήνες
€

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Πιστωτές

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014
Πιστωτές

3 μέχρι 6
μήνες
€

Σύνολο
€

29.184
________
29.184
========

8.922
________
8.922
========

38.306
________
38.306
========

27.223
________
27.223
========

8.600
________
8.600
========

35.824
________
35.824
========

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συνεπάγεται τη διατήρηση
ικανοποιητικών ποσών μετρητών, τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω
ενός ικανοποιητικού ποσού δεσμευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων.
•

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα
εισπρακτέα. Για τα εισπρακτέα λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για
είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών που περιλαμβάνουν στενή
παρακολούθηση, υπενθύμιση και άλλα ενδεικνυόμενα μέτρα. Βλέπετε Σημ.
5 για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μηαπόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών.

(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Τα κεφάλαια αποτελούνται από το συσσωρευμένο πλεόνασμα των εσόδων έναντι
των εξόδων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν υπήρχε δανεισμός.
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Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις
(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
Η Αρχή κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά
αποτελέσματα. Δεν έχουν γίνει οποιοιδήποτε υπολογισμοί ή παραδοχές που
πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

4

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό
Εισπρακτέα
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Σύνολο

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

81.709
78.260
_________
159.969
=========
Άλλες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Υποχρεώσεις όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Πιστωτές

38.306
_________
38.306
=========

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό
Εισπρακτέα
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Σύνολο

Δάνεια και
Εισπρακτέα
€

47.617
98.854
_________
146.471
=========
Άλλες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Υποχρεώσεις όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Πιστωτές
Σύνολο

131

35.824
_________
35.824
=========
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Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με
τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα
Ομάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
καταθέσεις (1)
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa3
Χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση

(1)

2015
€

2014
€

4.770
72.070
4.869
_________
81.709
=========

4.424
38.258
4.935
_________
47.617
=========

2015
€

2014
€

29.639
33.841
_________
63.480
=========

37.697
33.032
_________
70.729
=========

Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι μετρητά στο
ταμείο.

Ομάδα 1 – Λογαριασμός πληρωτή επάθλων – τόκοι
Ομάδα 2 – Πρόστιμα εισπρακτέα
Ομάδα 3 – Άλλα εισπρακτέα
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Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Την 1 Ιανουαρίου 2014
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία
Έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2014
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Χρέωση απόσβεσης
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους
Την 31 Δεκεμβρίου 2014
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία
Έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2015
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Χρέωση απόσβεσης
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους
Την 31 Δεκεμβρίου 2015
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία

7

Κτίρια
€

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής
€

Έπιπλα και
εξοπλισμός
€

Σύνολο
€

148.990
(108.399)
________
40.591
________

149.694
(149.598)
________
96
________

97.783
(94.988)
________
2.795
________

396.467
(352.985)
________
43.482
________

40.591

2.795

(4.470)
________
36.121
________

96
11.490
(2.969)
________
8.617
________

(915)
________
1.880
________

43.482
11.490
(8.354)
________
46.618
________

148.990
(112.869)
________
36.121

161.184
(152.567)
________
8.617

97.783
(95.903)
________
1.880

407.957
(361.339)
________
46.618

36.121
(4.470)
________
31.651

8.617
(2.969)
________
5.648

1.880
(915)
________
965

46.618
(8.354)
________
38.264

148.990
(117.339)
________
31.651
========

161.184
(155.536)
________
5.648
========

97.783
(96.818)
________
965
========

407.957
(369.693)
________
38.264
========

Εισπρακτέα

Προστίματα εισπρακτέα
Πρόβλεψη προστίμων εισπρακτέων
Λογαριασμός πληρωτή επάθλων - τόκοι
Τόκοι εισπρακτέοι
Διάφοροι χρεώστες

2015
€

2014
€

198.891
(126.821)
_______
72.070
4.770
1.156
3.713
_______
81.709
=======

165.079
(126.821)
_______
38.258
4.424
1.156
3.779
_______
47.617
=======

Οι άλλες ομάδες των εισπρακτέων δεν περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία
έχουν υποστεί απομείωση ή είναι ληξιπρόθεσμα.
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Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο

Μετρητά στο ταμείο
Μετρητά στην τράπεζα
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

2015
€

2014
€

14.780
29.639
33.841
________
78.260
========

28.125
37.697
33.032
________
98.854
========

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν
0,50 – 3,00% (2014: 0,5 – 3,00%). Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμούνται σε
ευρώ.

9

Πιστωτές

Οφειλόμενα έξοδα
Άλλοι πιστωτές

2015
€

2014
€

9.122
29.184
_______
38.306
========

8.600
27.224
_______
35.824
========

Η δίκαιη αξία των πιστωτών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με την
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

10

Έσοδα

Δικαιώματα αδειών – Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Δικαιώματα από άλλες άδειες
Δικαιώματα δειγματοληψίας για DNA typing
Δικαιώματα εγγραφής
Πρόστιμα
Συνδρομές
Πιστωτικοί τόκοι
Ιπποδρομιακό ημερολόγιο
Ενστάσεις και εφέσεις
Πιστοποιητικά γενεαλογίας αλόγων
Πιστοποιητικά εκκινήσεων
Καθαρό εισόδημα από λογαριασμό πληρωτή επάθλων
Πιστοποιητικά αποδοτικότητας
Διαγραφές αλόγων
Ταξινόμηση
Προστατευτικά γιλέκα
Έλεγχος στάβλων
Εγκατάσταση microchip
Επιπρόσθετα έσοδα από Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
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2015
€

2014
€

189.150
17.280
15.026
25.201
132.210
871
809
410
4.086
60
3.049
346
529
683
32
85
________
389.827
========

198.900
18.222
17.024
25.721
184.950
946
139
495
4.004
43
3.476
1.341
538
1.708
1.196
127
128
12.483
________
471.442
========
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Έξοδα

Μισθοί και ημερομίσθια
Εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Εισφορά στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού
Έξοδα για συνεδρίες Επιτροπών
Ταξιδιωτικά και μεταφορικά έξοδα
Ταξιδιωτικά εξωτερικού
Γενικά έξοδα (Γενικών Συνελεύσεων, Ημέρας
Ιπποδρομιακής Αρχής και άλλα)
Γραμματόσημα και χαρτόσημα
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Τηλέφωνα και τηλεγραφήματα
Ηλεκτρισμός
Δικηγορικά και νομικές συμβουλές
Αμοιβή ελεγκτών
Συνδρομή στη Διεθνή Ομοσπονδία
Επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις
Εξοδα τράπεζας
Δωρεές και δώρα
Συνδρομές, περιοδικά και βιντεοκασέττες
Μισθοί καθαρίστριας και έξοδα καθαριότητας
Συντήρηση και υποστήριξη
Γενικά έξοδα Stud book και δικαιώματα δειγματοληψίας για
DNA typing
Δημοτικοί φόροι
Ασφάλεια ευθύνης εργοδότη
Πυρασφάλεια και ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων
Κοινόχρηστα
Εγκατάσταση microchip
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών
Διάφορα
Διαγραφή Ταμείου Δωρεών

12

2015
€

2014
€

258.699

269.248

34.598
10.348
2.506
4.199
-

38.903
2.136
4.963
1.450

1.398
998
10.172
2.662
2.957
2.136
4.667
5.000
1.160
2.329
1.080
176
3.189
3.666

4.112
1.307
10.182
2.849
3.113
2.136
5.593
3.500
2.038
2.436
1.155
218
3.239
4.307

16.678
3.111
2.071
3.020
1.694
8.354
382
________
387.250
========

12.640
694
1.616
455
1.343
960
8.354
20.372
471
970
________
410.758
========

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

135

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου – Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου
2015, και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων
στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό.
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό
ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Αχιλλέας Χρυσάνθου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 11 Μαΐου 2016
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Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων
Λογαριασμός εσόδων και εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

Έσοδα
Τόκοι που εισπράχθηκαν – καθαροί
Έξοδα
Τόκοι οφειλόμενοι στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου

Πλεόνασμα/ (έλλειμμα) για το έτος

2015
€

2014
€

437
========

1.160
========

(437)
________
(437)
________
========

(1.160)
________
(1.160)
________
========

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

2015
€

2014
€

5

5.859
33.726

7.917
31.668

7

183.162
_________
222.747
=========

151.570
_________
191.155
=========

3.421
183.224
36.102
_________
222.747
=========

2.984
151.731
36.440
_________
191.155
=========

4.948.270
=========
4.766.325
181.945
_________
4.948.270
=========

4.600.514
=========
4.450.061
150.453
_________
4.600.514
=========

Περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Άλλοι χρεώστες – ποσά εισπρακτέα από Λέσχη
Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο και υποχρεώσεις

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής
Αρχής
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι
Άλλοι πιστωτές
Σύνολο κεφαλαίου και υποχρεώσεων

Λογαριασμός επάθλων για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Ποσά που εισπράχθηκαν από την Λέσχη
Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Ποσά που πληρώθηκαν σε διάφορους ιδιοκτήτες
Ποσά πληρωτέα – 31 Δεκεμβρίου

8

Στις 11 Μαΐου 2016, οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής, ενέκριναν αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

Α Γαλατόπουλος, Ταμίας

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ).
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2015 έχουν υιοθετηθεί από
την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διαχειριστική
Επιτροπή στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Αρχής. Οι τομείς που
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στη Σημείωση 3.
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής
Μετά από τρία χρόνια οικονομικής ύφεσης, η κυπριακή οικονομία παρουσίασε θετικό ρυθμό
ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Από τον Απρίλιο του 2015, τα περιοριστικά
μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου, που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 έχουν αρθεί.
Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο και την
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και
αφερεγγυότητας, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν την
πιστοληπτική ικανότητα του Κυπριακού κράτους, αλλά η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι
“μη –επενδυτικής κατηγορίας”. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί κίνδυνοι
που απορρέουν από το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό
τομέα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα δανεισμού.
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας
για δανειοδότηση, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα με τη χρήση ίδιων μέσων στις
περιπτώσεις της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, και η επιβολή περιοριστικών
μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση στο
τραπεζικό σύστημα και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, έχουν επηρεάσει την ικανότητα
της Αρχής για αποπληρωμή των επάθλων στους νικητές. Η Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας θα αναλάβει το υπόλοιπο της αποπληρωμής αν παραστεί ανάγκη.
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Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια)

Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής (συνέχεια)
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής έχει αξιολογήσει κατά πόσον οποιεσδήποτε
προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης
και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου
αναφοράς. Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του
μοντέλου «προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Τo Πρότυπο αυτό απαιτεί την
αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του
παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να
προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών
γεγονότων.
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που
θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Αρχής.
Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής έχει συμπεράνει
ότι δεν χρειάζονται προβλέψεις ή χρεώσεις απομείωσης.
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη
διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της στο
σημερινό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος η Αρχή υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Αρχής.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής.
Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
Πιστωτές
Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται
σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(i)

Ταξινόμηση
Η Αρχή ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις ακόλουθες
κατηγορίες: δάνεια και εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση αποφασίζει
την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά
την αρχική αναγνώριση.
i. Δάνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν είναι
εισηγμένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για
εμπορία του εισπρακτέου. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα της Αρχής
αποτελούνται από ‘εμπορικά και άλλα εισπρακτέα’ ‘μετρητά και καταθέσεις
στην τράπεζα’, ‘μη κυκλοφορούντα εισπρακτέα’ και το ‘βραχυπρόθεσμο
μέρος μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων’ στον ισολογισμό.
i. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι
μη παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν
ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Περιλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η επένδυση λήξει ή η
Διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από
την ημερομηνία του ισολογισμού.

(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Αρχή δεσμεύεται
να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος
συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές
ροές από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί
και η Αρχή έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)

(iii)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Αρχή αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχουν
αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση στην αξία.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί και οι ζημιές απομείωσης προκύπτουν
μόνον όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή
περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή
γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση,
μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από το
κόστος της, αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο ότι έχει υποστεί απομείωση στην αξία.
Αν υπάρχουν τέτοια αντικειμενικά στοιχεία για χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται
ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της τρέχουσας δίκαιης αξίας,
μείον ζημιάς απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως
αναγνωρίστηκε στις κερδοζημιές, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και
αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στις
κερδοζημιές για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω των κερδοζημιών. Εάν,
σε μεταγενέστερη περίοδο, η δίκαιη αξία ενός χρεωστικού τίτλου που ταξινομήθηκε
ως διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να
συσχετισθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της ζημιάς
απομείωσης στις κερδοζημιές, η ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μέσω των
κερδοζημιών.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρεις μήνες ή
λιγότερο.
Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Αρχής την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και πιστωτικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Αρχής επικεντρώνεται στη μη
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση της Αρχής. Η διαχείριση κινδύνου
διενεργείται από την Διεύθυνση και το λογιστήριο της Αρχής σύμφωνα με αρχές που
εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Η Διεύθυνση αναγνωρίζει, αξιολογεί και
αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με την
Επενδυτική Επιτροπή της Αρχής. Η Διαχειριστική Επιτροπή παρέχει βασικές αρχές
για την διαχείριση κινδύνου που καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, όπως κίνδυνο
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και επένδυση πλεονάζουσας ρευστότητας.
•

Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές
Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία της Αρχής αποτελούνται από τραπεζικές
καταθέσεις που φέρουν τόκο σε κυμαινόμενα επιτόκια. Επομένως τα έσοδα
της Αρχής επηρεάζονται από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν διαχειρίζεται τον κίνδυνο επιτοκίου σε
συστηματική βάση αλλά παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και έχοντας ως γνώμονα την Επενδυτική Πολιτική της Αρχής
ενεργεί ανάλογα. Για τον σκοπό αυτό η Διαχειριστική Επιτροπή
διαπραγματεύεται το ύψος των επιτοκίων με τους διάφορους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να διασφαλίσει το ψηλότερο δυνατόν
επιτόκιο.
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

•

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για τράπεζες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο οργανισμοί που κατά την κρίση της
Διαχειριστικής Επιτροπής αξιολογούνται με ψηλό βαθμό φερεγγυότητας
γίνονται αποδεκτοί. Αυτοί οι οργανισμοί περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές
τράπεζες και Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.

•

Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές (συνέχεια)
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μηαπόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών.

(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Η Αρχή κατά το τρέχον έτος δεν είχε οποιονδήποτε δανεισμό ή παρατράβηγμα
επομένως δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στον
ισολογισμό σε δίκαιη αξία, με βάση τις μεθόδους εκτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα
έχουν προσδιοριστεί ως εξής:
•

Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για
πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1).

•

Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή
έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (Επίπεδο 2).

•

Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη παρατηρήσιμα
στοιχεία εισαγωγής) (Επίπεδο 3).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις της Αρχής τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 Δεκεμβρίου
2014.
31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία

Επίπεδο 1
€
7.917
_______
7.917
=======

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις της Αρχής τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 Δεκεμβρίου
2015.
31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία
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Επίπεδο 1
€
5.859
_______
5.859
=======
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές
βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια αγορά
θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές είναι άμεσα και τακτικά διαθέσιμες
από ένα χρηματιστήριο, έμπορο, χρηματιστή, βιομηχανικό όμιλο, υπηρεσία εκτίμησης, ή
εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές
συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εμπορική βάση. Η χρηματιστηριακή τιμή που
χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Αρχή
είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα
μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε
μετοχές στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου και Αθήνας και εταιρικά ομόλογα
εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, που ταξινομούνται ως εμπορικοί τίτλοι ή
διαθέσιμα προς πώληση.

3

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά
με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
Η Αρχή κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα
οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Δεν
έχουν γίνει οποιοιδήποτε ή παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις
αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
κατά το επόμενο οικονομικό έτος.
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Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό:
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Άλλοι χρεώστες
Σύνολο

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

5.859
_______
5.859
=======

183.162

183.162

33.726
_______
216.888
=======

5.859
33.726
_______
222.747
=======
Άλλες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό:
Άλλοι πιστωτές
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής
Αρχής

36.102
183.224
3.421
_______
222.747
=======

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό:
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Άλλοι χρεώστες
Σύνολο

Σύνολο
€

Διαθέσιμα
προς
πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα

7.917
_______
7.917
=======

€

151.570
31.668
_______
183.258
=======

Σύνολο
€

151.570
7.917
31.668
_______
191.155
=======

Άλλες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό:
Άλλοι πιστωτές
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής
Αρχής
Σύνολο
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36.440
151.731
2.984
_______
191.155
=======
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
2015
€

Μη τρεχούμενα
Στην αρχή του έτους
Ζημιά δίκαιης αξίας

2014
€

7.917
(2.058)
_______
5.859
=======

Στο τέλος του έτους

7.917
_______
7.917
=======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Εισηγμένοι Μετοχικοί τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

2015
€

2014
€

5.859

7.917

_______
5.859
=======

_______
7.917
=======

Λόγω της απουσίας μια χρηματιστηριακής τιμής για τις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου κατά
τη διάρκεια του 2013, και των δραστικών αλλαγών στις δραστηριότητες, τις εργασίες και τη
δομή της Τράπεζας Κύπρου ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup το Μάρτιο του
2013, η Αρχή είχε υπολογίσει τη δίκαιη αξία των μετοχών για σκοπούς αρχικής
αναγνώρισης τους, χρησιμοποιώντας αποτίμηση Επιπέδου 3. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014,
λόγω της επανένταξης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου, η Αρχή έχει υπολογίσει τη δίκαιη αξία των μετοχών χρησιμοποιώντας αποτίμηση
Επιπέδου 1.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:
2015
€
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

6

5.859
=======

2014
€
7.917
=======

Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές
πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά
αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
καταθέσεις (1)
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa3
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2015
€

2014
€

183.162
________
183.162
========

151.570
________
151.570
========
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7

Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

Μετρητά στην τράπεζα
Εμπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

2015
€

2014
€

183.162
________
183.162
========

104.187
47.383
________
151.570
========

Τα μετρητά και οι καταθέσεις στην τράπεζα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

8

2015
€

2014
€

183.162
=======

151.570
=======

2015
€

2014
€

183.224
=======

151.731
=======

Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι

Έπαθλα πληρωτέα

Η δίκαιη αξία των πιο πάνω ποσών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια
με την λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

9

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου – Λογαριασμός Υποστήριξης και
Ανάπτυξης Ιπποδρομιών
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών, οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του
έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Υποστήριξης και
Ανάπτυξης Ιπποδρομιών στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών ως σώμα και μόνο και για
κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση
δυνατόν να περιέλθει.

Αχιλλέας Χρυσάνθου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 11 Μαΐου 2016
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών
Λογαριασμός εσόδων και εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Έσοδα
Τόκοι που εισπράχθηκαν – καθαροί
Έξοδα
Τόκοι οφειλόμενοι στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου

2015
€

2014
€

(91)
=======

181
=======

91
=======

(181)
=======

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

Περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπρόθεσμες καταθέσεις

5

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο και υποχρεώσεις

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής
Αρχής
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι
Σύνολο κεφαλαίου και υποχρεώσεων

Λογαριασμός επάθλων για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ποσά που εισπράχθηκαν από την Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας

Ποσά που πληρώθηκαν σε διάφορους ιδιοκτήτες
Ποσά πληρωτέα – 31 Δεκεμβρίου

6

2015
€

2014
€

120.238
_________
120.238
=========

100.830
_________
100.830
=========

1.349
118.889
_________
120.238
=========

1.440
99.390
_________
100.830
=========

3.142.618
_________
3.142.618
=========
3.023.305
118.863
_________
3.142.168
=========

3.005.720
_________
3.005.720
=========
2.906.665
99.055
_________
3.005.720
=========

Στις 11 Μαΐου 2016, οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής, ενέκριναν αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

Α Γαλατόπουλος, Ταμίας

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ).
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2015 έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου,
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη
Διαχειριστική Επιτροπή στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Αρχής.
Οι τομείς που απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου
οι παραδοχές και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στη Σημείωση 2.
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής
Μετά από τρία χρόνια οικονομικής ύφεσης, η κυπριακή οικονομία παρουσίασε θετικό
ρυθμό ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Από τον Απρίλιο του 2015, τα
περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου, που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013
έχουν αρθεί. Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο
και την οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και
αφερεγγυότητας, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν
την πιστοληπτική ικανότητα του Κυπριακού κράτους, αλλά η αξιολόγηση εξακολουθεί να
είναι “μη –επενδυτικής κατηγορίας”. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί
κίνδυνοι που απορρέουν από το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον
τραπεζικό τομέα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα δανεισμού.
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής έχει αξιολογήσει κατά πόσον οποιεσδήποτε
προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής
κατάστασης και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της
περιόδου αναφοράς. Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη
χρήση του μοντέλου «προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 39 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Τo Πρότυπο αυτό
απαιτεί την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από
γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα
μπορούσαν να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών
των μελλοντικών γεγονότων.
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Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών
1

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής (συνέχεια)
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις
που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια,
ποια επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Αρχής.
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη
διατήρηση της βιωσιμότητας της Εταιρείας και την επέκταση των εργασιών της στο
σημερινό επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος η Αρχή υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Αρχής.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να
έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής.
Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου.
Πιστωτές
Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από καταθέσεις.

2

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
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2

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)

(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

Η Αρχή κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι
λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Δεν έχουν
γίνει οποιοιδήποτε υπολογισμοί ή παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις
αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το
επόμενο οικονομικό έτος.

3

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Σύνολο

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής
Αρχής
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Σύνολο

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής
Αρχής
Σύνολο
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Δάνεια και
Εισπρακτέα
€

120.238
________
120.238
========
Άλλες
Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
€
118.889
1.349
________
120.238
========
Δάνεια και
Εισπρακτέα
€

100.830
________
100.830
========
Άλλες
Χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
€
99.390
1.440
________
100.830
========

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών
4

Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με
τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
καταθέσεις (1)
Caa3

5

Εμπρόθεσμες καταθέσεις

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

2015
€

2014
€

120.238
________
120.238
========

100.830
________
100.830
========

2015
€

2014
€

120.238
=======

100.830
=======

2015
€

2014
€

118.889
=======

99.390
=======

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμούνται σε ευρώ.

6

Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι

Έπαθλα πληρωτέα

Η δίκαιη αξία των πιο πάνω ποσών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια
με την λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

7

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου – Λογαριασμός Μισθών Αναβατών
και Σταβλιτών
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις
31 Δεκεμβρίου 2015, και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

158

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Μισθών Αναβατών
και Σταβλιτών στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών ως σώμα και μόνο για κανένα
άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση
δυνατόν να περιέλθει.

Αχιλλέας Χρυσάνθου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 11 Μαΐου 2016
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών
Λογαριασμός εσόδων και εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Ποσά που εισπράχθηκαν από προπονητές
Πληρωμές
Καθαροί μισθοί που πληρώθηκαν και πληρωτέοι
Κοινωνικές ασφαλίσεις που πληρώθηκαν και πληρωτέες
Εισφορές συντεχνίας που πληρώθηκαν και πληρωτέες
Ταμείο προνοίας

Έσοδα και έξοδα
Τόκοι που εισπράχθηκαν και άλλα έσοδα
Μείον:
Έξοδα
Έλλειμμα/ (πλεόνασμα) για το έτος
Κατάσταση κεφαλαίων
Κεφάλαια την 1 Ιανουαρίου
(Έλλειμμα) / πλεόνασμα για το έτος
Κεφάλαια την 31 Δεκεμβρίου

2015
€

2014
€

304.839
=======

321.781
=======

232.582
63.754
8.503
_______
304.839
=======

240.706
67.898
9.289
3.888
_______
321.781
=======

497

587

(718)
_______
(221)
=======

(339)
_______
248
=======

50.461
(221)
_______
50.240
=======

50.213
248
_______
50.461
=======

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

Περιουσιακά στοιχεία

2015
€

2014
€

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση

5

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

657
_______

657
_______

7

61.449
_______
62.106
=======

62.056
_______
62.713
=======

50.240
_______
50.240
_______

50.461
_______
50.461
_______

11.866
_______
11.866
_______
62.106
=======

12.252
_______
12.252
_______
62.713
=======

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές

8

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο κεφαλαίου και υποχρεώσεων

Στις11 Μαΐου 2016, οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής, ενέκριναν αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

Α Γαλατόπουλος, Ταμίας

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
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1

Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.

Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ).
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2015 έχουν υιοθετηθεί από
την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διαχειριστική
Επιτροπή στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Αρχής. Οι τομείς που
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στη Σημείωση 3.
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής
Μετά από τρία χρόνια οικονομικής ύφεσης, η κυπριακή οικονομία παρουσίασε θετικό ρυθμό
ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Από τον Απρίλιο του 2015, τα περιοριστικά
μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου, που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 έχουν αρθεί.
Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο και την
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και
αφερεγγυότητας, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν την
πιστοληπτική ικανότητα του Κυπριακού κράτους, αλλά η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι
“μη –επενδυτικής κατηγορίας”. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί κίνδυνοι
που απορρέουν από το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό
τομέα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα δανεισμού.
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Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής (συνέχεια)
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής έχει αξιολογήσει κατά πόσον οποιεσδήποτε
προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης
και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου
αναφοράς. Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του
μοντέλου «προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Τo Πρότυπο αυτό απαιτεί την
αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του
παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να
προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών
γεγονότων.
Η Διαχειριστική Επιτροπή της Αρχής δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που
θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποιά
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Αρχής.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος η Αρχή υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Αρχής.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής.
Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
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Εισπρακτέα
Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει
αντικειμενική ένδειξη πως η Αρχή δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά
εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές
οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε
πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές θεωρούνται ενδείξεις ότι το εισπρακτέο έχει
υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας
του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο.
Πιστωτές
Οι πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(i)

Ταξινόμηση
Η Αρχή ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις ακόλουθες
κατηγορίες: δάνεια και εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση.
Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη
ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική
αναγνώριση.
i. Δάνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν είναι
εισηγμένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για
εμπορία του εισπρακτέου. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα του
Ταμείου αποτελούνται από “μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα” και
“εισπρακτέα”.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
ii. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι
μη παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν
ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Περιλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η επένδυση λήξει ή η
Διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από
την ημερομηνία του ισολογισμού.
(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Αρχή δεσμεύεται
να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος
συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν
παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές
ροές από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί
και η Αρχή έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.

(iii)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Αρχή αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχουν
αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση στην αξία.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί και οι ζημιές απομείωσης προκύπτουν
μόνον όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή
περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
(iii)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια)
γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση,
μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από το
κόστος της, αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο ότι έχει υποστεί απομείωση στην αξία.
Αν υπάρχουν τέτοια αντικειμενικά στοιχεία για χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται
ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της τρέχουσας δίκαιης αξίας,
μείον ζημιάς απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως
αναγνωρίστηκε στις κερδοζημιές, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και
αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στις
κερδοζημιές για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω των κερδοζημιών. Εάν,
σε μεταγενέστερη περίοδο, η δίκαιη αξία ενός χρεωστικού τίτλου που ταξινομήθηκε
ως διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να
συσχετισθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της ζημιάς
απομείωσης στις κερδοζημιές, η ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μέσω των
κερδοζημιών.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρεις μήνες ή
λιγότερο.

2

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Αρχής την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και πιστωτικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου της Αρχής επικεντρώνεται στη μη
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση της Αρχής. Η διαχείριση κινδύνου
διενεργείται από την διεύθυνση και το λογιστήριο του Ταμείου σύμφωνα με αρχές
που εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Η Διεύθυνση αναγνωρίζει,
αξιολογεί και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή
συνεργασία με την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Η Διαχειριστική Επιτροπή
παρέχει βασικές αρχές για την διαχείριση κινδύνου που καλύπτουν συγκεκριμένους
τομείς, όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και επένδυση πλεονάζουσας
ρευστότητας.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές
Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία της Αρχής αποτελούνται από τραπεζικές
καταθέσεις που φέρουν τόκο σε κυμαινόμενα επιτόκια. Επομένως τα έσοδα
της Αρχής επηρεάζονται από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν διαχειρίζεται τον κίνδυνο επιτοκίου σε
συστηματική βάση αλλά παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και έχοντας ως γνώμονα την Επενδυτική Πολιτική της Αρχής
ενεργεί ανάλογα. Για τον σκοπό αυτό η Διαχειριστική Επιτροπή
διαπραγματεύεται το ύψος των επιτοκίων με τους διάφορους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να διασφαλίσει το ψηλότερο δυνατόν
επιτόκιο.
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

•

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για τράπεζες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο οργανισμοί που κατά την κρίση της
Διαχειριστικής Επιτροπής αξιολογούνται με ψηλό βαθμό φερεγγυότητας
γίνονται αποδεκτοί. Αυτοί οι οργανισμοί περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές
τράπεζες και Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μηαπόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών.

(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Η Αρχή κατά το τρέχον έτος δεν είχε οποιονδήποτε δανεισμό ή παρατράβηγμα
επομένως δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο.

(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στον
ισολογισμό σε δίκαιη αξία, με βάση τις μεθόδους εκτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα
έχουν προσδιοριστεί ως εξής:
•

Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για
πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1).

•

Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή
έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (Επίπεδο 2).
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)
•

Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη παρατηρήσιμα
στοιχεία εισαγωγής) (Επίπεδο 3).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις του Ταμείου τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2015.
Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία:
Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία

657
_______
657
=======
Επίπεδο 3
€

31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία:
Μετοχικοί τίτλοι

657
_______

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία

657
=======

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς
αγορές βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια
αγορά θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές είναι άμεσα και τακτικά
διαθέσιμες από ένα χρηματιστήριο, έμπορο, χρηματιστή, βιομηχανικό όμιλο,
υπηρεσία εκτίμησης, ή εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές αντιπροσωπεύουν
πραγματικές και συχνές συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εμπορική βάση. Η
χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1
περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση.
Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα
γεγονότα της αγοράς, το μέσο περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 3.
.

168

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών
3

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά
με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.

(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
Η Αρχή κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα
οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Δεν
έχουν γίνει οποιοιδήποτε σημαντικοί υπολογισμοί ή παραδοχές που πιθανόν να
προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

4

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται
στον ισολογισμό
Μετρητά στην τράπεζα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Σύνολο
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Διαθέσιμα
προς
πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

61.449

61.449

657
________
657
========

________
61.449
========

657
________
62.106
========
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Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

Άλλες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Πιστωτές

11.866
________
11.866
========

Σύνολο

Διαθέσιμα
προς
πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

62.056

62.056

657
________
657
========

________
62.056
========

657
________
62.713
========

31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται
στον ισολογισμό
Μετρητά στην τράπεζα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Σύνολο

Άλλες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Πιστωτές

12.325
________
12.325
========

Σύνολο

5

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Στο τέλος του έτους

2015
€

2014
€

657
______
657
======

657
______
657
======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Εισηγμένοι Μετοχικοί τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
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2015
€

2014
€

657

657

_______
657
=======

_______
657
=======

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών
5

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
(συνέχεια)

Λόγω της απουσίας μια χρηματιστηριακής τιμής για τις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου κατά
τη διάρκεια του 2013, και των δραστικών αλλαγών στις δραστηριότητες, τις εργασίες και τη
δομή της Τράπεζας Κύπρου ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroup το Μάρτιο του
2013, το Ταμείο είχε υπολογίσει τη δίκαιη αξία των μετοχών για σκοπούς αρχικής
αναγνώρισης τους, χρησιμοποιώντας αποτίμηση Επιπέδου 3. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014,
λόγω της επανένταξης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου, το Ταμείο έχει υπολογίσει τη δίκαιη αξία των μετοχών χρησιμοποιώντας
αποτίμηση Επιπέδου 1.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

6

2015
€

2014
€

657
======

657
======

Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές
πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά
αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
καταθέσεις
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa3

7

2015
€

2014
€

61.449
=======

62.056
=======

2015
€

2014
€

61.449
______
61.449
======

35.271
26.785
______
62.056
======

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Μετρητά στην τράπεζα
Εμπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (συνέχεια)

Τα μετρητά και οι καταθέσεις στην τράπεζα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

8

2015
€

2014
€

61.449
______
61.449
======

62.056
______
62.056
======

2015
€

2014
€

6.578
5.288
_______
11.866
=======

6.963
5.289
_______
12.252
=======

Πιστωτές

Μισθοί πληρωτέοι
Άλλοι πιστωτές

Η δίκαιη αξία των πιστωτών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με την
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

9

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
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Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
Διαχειριστική επιτροπή
Γ Σταμάτης, Πρόεδρος
Α Γαλατόπουλος, Γραμματέας
Α Αντωνίου, Μέλος
Κ Κυριάκου, Μέλος
Π Ανδρέου, Μέλος
A Ψηλογένης, Μέλος
Κ Χριστοφή , Μέλος

Εγγεγραμμένο γραφείο
Θεμιστοκλή Δέρβη 41
Hawaii Tower
Διαμ. 305
1066 Λευκωσία
Τ Θ 22035
1516 Λευκωσία
Κύπρος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3
1066 Λευκωσία
Τ Θ 21612
1591 Λευκωσία
Κύπρος

Νομικοί σύμβουλοι
Χρήστος Τριανταφυλλίδης

Τραπεζίτες
Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ
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Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής
1
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεσή της μαζί με τις ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
Μέλη
2
Οι αλλαγές στον αριθμό των Μελών του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν
ως εξής:
Αριθμός
Μέλη στην αρχή του έτους
Νέα μέλη που εγγράφηκαν
Μείον:
Μέλη που παραιτήθηκαν λόγω διάλυσης του Ταμείου
Μέλη στο τέλος του έτους

142
_____
142
142
_____
=====

Κίνηση του Ταμείου
3

Η κίνηση του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής:
€

Συνεισφορές προπονητών

-

Συνεισφορές Μελών
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα
Απόδοση επενδύσεων

(74.146)
(3.740)
________
(77.886)
167.104
________
89.218
========

Καθαρά νέα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2014
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Διαχειριστική Επιτροπή
4
Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2015 παρουσιάζονται
στη προηγούμενη σελίδα.
5
Σύμφωνα με του κανονισμούς του Ταμείου η θητεία των μελών είναι δύο χρόνια,
που λήγει κατά την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης, και έχουν
δικαίωμα επανεκλογής. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής Θα παραιτηθούν κατά την
τελική διάλυση του Ταμείου.
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Προβλεπόμενη εξέλιξη

6
Τα Μέλη του Ταμείου αποφάσισαν τη διάλυση του ταμείου στις 31 Οκτωβρίου
2014, με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού του Ταμείου.
7
Η απόφαση για διάλυση του Ταμείου είχε κοινοποιηθεί στον Έφορο Ταμείων
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών με επιστολή στις 18 Νοεμβρίου 2014.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
8
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Με Εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής

Γ Σταμάτης
Πρόεδρος
Λευκωσία
11 Μαΐου 2016
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και
Αναβατών Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και
Αναβατών Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων (το “Ταμείο Προνοίας”), οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και τη
κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα του έτους που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεων
Δρομώνων Ίππων στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και του ποσού και της διάταξης των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων
και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012.
Έμφαση θέματος:
Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση 2 επί των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με την αρχή της μη συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, σύμφωνα με την απόφαση των Μελών του Ταμείου για διάλυση του Ταμείου κατά
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ταμείου που πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2014. Η
γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
•

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς
του ελέγχου μας.

•

Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Ταμείο Προνοίας κατάλληλα λογιστικά βιβλία,
στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.

•

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

•

Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από
τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 πληροφορίες με τον
απαιτούμενο τρόπο.

•

Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής
Επιτροπής συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

177

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου Προνοίας
Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεως ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας
αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Αχιλλέας Χρυσάνθου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 11 Μαΐου 2016
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Κατάσταση αλλαγών στo καθαρό ενεργητικό
διαθέσιμο για ωφελήματα
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

Συνεισφορές

2015
€

2014
€

_______
_______

3.772
3.772
_______
7.544
_______

(74.146)
_______
(74.146)
_______
(74.146)
_______

(11.788)
_______
(11.788)
_______
(4.244)
_______

489
(4.043)

64
(1.090)
-

(186)
_______
(3.740)
_______
(77.886)
167.104
_______
89.218
=======

(67)
_______
(1.093)
_______
(5.337)
172.441
_______
167.104
=======

5

Από προπονητές
Από Μέλη

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα

6

Σε Μέλη μετά την απόφαση για διάλυση του Ταμείου

Συνεισφορές μείον ωφελήματα

Απόδοση επενδύσεων για το έτος

7

Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων και δανείων μελών
Δικηγορικά έξοδα
Ζημιά δίκαιης αξίας από χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Άλλα έξοδα

Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα
Υπόλοιπο Ταμείου την αρχή του έτους
Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση καθαρού ενεργητικού
διαθέσιμου για ωφελήματα
στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

Ενεργητικό

2015
€

2014
€

Τραπεζικές καταθέσεις
Δάνεια σε μέλη
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση

8
10

77.712
-

140.974
2.117

11

11.506
_______

24.013
_______

Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών

13

89.218
=======

167.104
=======

Στις 11 Μαΐου 2016, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από την Διαχειριστική
Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεων Δρομώνων
Ίππων, και υπογράφτηκαν εκ μέρους της από:
Γ Σταμάτης, Πρόεδρος
Α Γαλατόπουλος, Γραμματέας

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικές πληροφορίες
(α)

Το Ταμείο
Το Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεων, που είναι ένα
σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, ιδρύθηκε από τους σταβλίτες και
αναβάτες προπονήσεως, με σκοπό να παρέχει ωφελήματα στους υπαλλήλους
που εγγράφονται ως Μέλη του Ταμείου (Μέλη) ή στις οικογένειες τους σε
περίπτωση αφυπηρέτησης ή πρόωρου τερματισμού της εργοδότησης τους.

(β)

Μέλη
Κάθε υπάλληλος που έχει εξασφαλίσει άδεια από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου και έχει ικανοποιητική υπηρεσία έξι συνεχών μηνών δικαιούται να
εγγραφεί ως Μέλος του Ταμείου. Ένα Μέλος παύει να είναι Μέλος από την
ημέρα που παύει να είναι κάτοχος αδείας παρά της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου.

(γ)

Διαχειριστική Επιτροπή
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την επενδυτική
πολιτική του Ταμείου. Για το σκοπό αυτό συνέρχεται περιοδικά για
αξιολόγηση της γενικής επενδυτικής πολιτικής.
Τα μέλη της Επιτροπής έχουν θητεία δύο ετών. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς
του Ταμείου η Επιτροπή αποτελείται από επτά πρόσωπα, δύο διορίζονται από
την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, ένα από τους προπονητές, ένα από την
Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας, ένα από τους σταβλίτες, ένα από τους
αναβάτες προπονήσεως και ένα αντιπρόσωπο της συντεχνίας.

(δ)

Φορολογία
Το ταμείο δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του
Εισοδήματος Νόμο αλλά υπόκεινται σε αμυντική εισφορά στα έσοδα από
τόκους.

2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από
όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεως
έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συνάδουν με τους
κανονισμούς του Ταμείου. Επιπρόσθετα οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας
των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012.
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Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2015 έχουν υιοθετηθεί από
την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση και την απόφαση των Μελών του Ταμείου για διάλυση του
Ταμείου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ταμείου που πραγματοποιήθηκε στις 31
Οκτωβρίου 2014.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου. Οι τομείς που απαιτούν
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη
Σημείωση 4.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος το Ταμείο υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Κατά το τρέχον έτος το Ταμείο υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.
Αναγνώριση εισοδημάτων
Το Ταμείο αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να υπολογιστεί
αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν προς την οντότητα
και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών του Ταμείου όπως
αναφέρεται πιο κάτω. Το Ταμείο βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά αποτελέσματα,
λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών
κάθε διευθέτησης.
•

Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο ή εισπρακτέο έχει απομειωθεί,
το Ταμείο μειώνει τη λογιστική του αξία στο ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι οι
εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο του μέσου και συνεχίζει την αναγνώριση της έκπτωσης ως πιστωτικούς
τόκους. Οι πιστωτικοί τόκοι από απομειωμένα δάνεια και εισπρακτέα αναγνωρίζονται
χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο
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Συνεισφορές
Οι συνεισφορές και τα ωφελήματα λογίζονται στην περίοδο που γίνονται εισπρακτέες και
πληρωτέα αντίστοιχα.
Μετατροπή ξένου νομίσματος
•

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο λειτουργεί το Ταμείο (“το νόμισμα λειτουργίας”). Οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και
παρουσίασης του Ταμείου.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(i)

Ταξινόμηση
Το Ταμείο ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις ακόλουθες
κατηγορίες: δάνεια και εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διαχειριστική Επιτροπή
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση.
•

Δάνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν είναι εισηγμένα σε
ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του
εισπρακτέου. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία,
εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία
του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία.
Τα δάνεια και εισπρακτέα του Ταμείου αποτελούνται από ‘εμπορικά και άλλα
εισπρακτέα’ ‘μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα’, ‘μη κυκλοφορούντα
εισπρακτέα’ και το ‘βραχυπρόθεσμο μέρος μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων’
στον ισολογισμό.

•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη
παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν
ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Περιλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η επένδυση λήξει ή η
Διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες από
την ημερομηνία του ισολογισμού.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Ταμείο Προνοίας
Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων δεσμεύεται να αγοράσει ή
να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα

(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση (συνέχεια)
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και το Ταμείο
έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.

(iii)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Το Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχουν αντικειμενικά
στοιχεία ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση στην αξία.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί και οι ζημιές απομείωσης προκύπτουν
μόνον όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή
περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή
γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)
(iii)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια)

Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση, μια
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από το κόστος της,
αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο ότι έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοια
αντικειμενικά στοιχεία για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
η συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους
απόκτησης και της τρέχουσας δίκαιης αξίας, μείον ζημιάς απομείωσης του περιουσιακού
στοιχείου που προηγουμένως αναγνωρίστηκε στις κερδοζημιές, μεταφέρεται από τα ίδια
κεφάλαια και αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν
στις κερδοζημιές για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω των κερδοζημιών. Εάν, σε
μεταγενέστερη περίοδο, η δίκαιη αξία ενός χρεωστικού τίτλου που ταξινομήθηκε ως
διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με ένα
γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης στις κερδοζημιές, η ζημιά
απομείωσης αντιστρέφεται μέσω των κερδοζημιών.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρεις μήνες ή
λιγότερο.

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες του Ταμείου το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και πιστωτικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Ταμείου επικεντρώνεται στη μη
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση του Ταμείου. Η διαχείριση κινδύνου
διενεργείται από την Διεύθυνση και το λογιστήριο του Ταμείου σύμφωνα με αρχές
που εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Η Διεύθυνση αναγνωρίζει, αξιολογεί
και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με την
Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Η Διαχειριστική Επιτροπή παρέχει βασικές αρχές
για την διαχείριση κινδύνου που καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, όπως κίνδυνο
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και επένδυση πλεονάζουσας ρευστότητας.
•

Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές
Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου αποτελούνται από τραπεζικές
καταθέσεις που φέρουν τόκο σε κυμαινόμενα επιτόκια. Επομένως τα έσοδα
του Ταμείου επηρεάζονται από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν διαχειρίζεται τον κίνδυνο επιτοκίου σε
συστηματική βάση αλλά παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και έχοντας ως γνώμονα την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου
ενεργεί ανάλογα. Για τον σκοπό αυτό η Διαχειριστική Επιτροπή
διαπραγματεύεται το ύψος των επιτοκίων με τους διάφορους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να διασφαλίσει το ψηλότερο δυνατόν
επιτόκιο.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
•

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από
δάνεια σε Μέλη.
Αυτοί οι οργανισμοί περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές τράπεζες. Δάνεια σε
Μέλη παραχωρούνται με βάση τη δανειοδοτική πολιτική του Ταμείου που
προνοεί ότι κάθε μέλος δικαιούται δάνειο ύψους μέχρι το 75% του ποσού
πληρωτέου στο Μέλος κατά την πιθανή αποχώρηση του τη ημέρα του
δανείου.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μηαπόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών.

Οι λογαριασμοί μελών αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο του Ταμείου. Το Ταμείο δεν
εκτίθεται σε κεφαλαιουχικό κίνδυνο επειδή σύμφωνα με τους Κανονισμούς του
Ταμείου δεν επιτρέπεται ο δανεισμός.
(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στον
ισολογισμό σε δίκαιη αξία, με βάση τις μεθόδους εκτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα
έχουν προσδιοριστεί ως εξής:
•

Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για
πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1).

•

Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή έμμεσα
(δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (Επίπεδο 2).

•

Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη παρατηρήσιμα
στοιχεία εισαγωγής) (Επίπεδο 3).
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(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
του Ταμείου τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31 Δεκεμβρίου
2014 και 31 Δεκεμβρίου 2015.
Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι

24.013
_______

Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία

24.013
=======
Επίπεδο 1
€

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία

11.506
_______
11.506
=======

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές
βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια αγορά
θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές είναι άμεσα και τακτικά διαθέσιμες
από ένα χρηματιστήριο, έμπορο, χρηματιστή, βιομηχανικό όμιλο, υπηρεσία εκτίμησης, ή
εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές
συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εμπορική βάση. Η χρηματιστηριακή τιμή που
χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία
είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα
μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε μετοχές
στo Χρηματιστήριοo Αξιών Κύπρου που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση.
Κατά τη διάρκεια του 2013, μετά τις αποφάσεις του Eurogroup το Μάρτιο, το Ταμείο
απέκτησε 120.065 μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου που αποτιμήθηκαν αρχικά με βάση μία
εκτίμηση Επιπέδου 3.
Κατά τη διάρκεια του 2014, μετά την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου σε μια
ενεργή αγορά, αυτές επαναταξινομήθηκαν από το Επίπεδο 3 στο Επίπεδο 1 της
κατηγορίας αποτίμησης δίκαιης αξίας, στη δίκαιη τους αξία ύψους €24.013 κατά την
ημερομηνία της μεταφοράς.
Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα
γεγονότα της αγοράς, το μέσο περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 3.
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(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει αλλαγές στις επενδύσεις επιπέδου 3 για τα έτη που
έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2015:
Μετοχικοί
τίτλοι
€
η

Την 1 Ιανουαρίου 2014
Μεταφορά σε Επίπεδο 1
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014/ 31 Δεκεμβρίου 2015

4

24.013
(24.013)
_______
=======

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές

Το Ταμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως αποτέλεσμα οι
λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά αποτελέσματα. Δεν έχουν γίνει
οποιοδήποτε υπολογισμοί ή παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις
αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το
επόμενο οικονομικό έτος.

5

Συνεισφορές

Συνεισφορές στο Ταμείο γίνονται από τα Μέλη, τους προπονητές και τη Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας. Οι συνεισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του ολικού μισθού (βασικός και
τιμαριθμικό επίδομα), μη περιλαμβανομένου του 13ου μισθού, από την ημερομηνία που
εγγράφεται ένα Μέλος στο Ταμείο μέχρι την ημερομηνία που παύει να πληρεί τα κριτήρια
συμμετοχής του στο Ταμείο. Τα ποσοστά συνεισφορών είναι 4,5% για τα Μέλη και 4,5% για
τους προπονητές που πιστώνονται στους ατομικούς λογαριασμούς των Μελών ως
Λογαριασμοί Α και Β αντίστοιχα. Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας συνεισφέρει €1.71 για
κάθε άλογο που συμμετέχει στις ιπποδρομίες και τα ποσά πιστώνονται στους ατομικούς
Λογαριασμούς των Μελών ως Λογαριασμοί Γ. Από 1 Μαρτίου 2011 η Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας δεν συνεισφέρει στο Ταμείο.
Οι συνεισφορές στο Ταμείο σταμάτησαν στις 31 Οκτωβρίου 2014, τη μέρα δηλαδή που τα
μέλη αποφάσισαν τη Διάλυση του Ταμείου.
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Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα

Μέλη που αποχωρούν από το Ταμείο δικαιούνται πληρωμή των ποσών που είναι πιστωμένοι
οι λογαριασμοί τους Α, Β, Γ και Δ περιλαμβανομένου του μεριδίου τους στην απόδοση των
επενδύσεων μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αποχώρησής τους. Στις
περιπτώσεις Μελών που παραιτούνται πριν τη συμπλήρωση υπηρεσίας τεσσάρων ετών με
το Ταμείο τότε τα ποσά των λογαριασμών τους Β κατακρατούνται και κατανέμονται στους
ατομικούς λογαριασμούς Δ των Μελών που παραμένουν στο Ταμείο σε αναλογία των ποσών
που είναι πιστωμένα τα Μέλη κατά το τέλος του έτους.
Τα ποσά που είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς τους Γ και Δ κατανέμονται ως ακολούθως:
Αν συμπλήρωσαν
1 έτος
2 έτη
3 έτη
4 έτη και άνω

7

25 τοις εκατόν του ποσού
50 τοις εκατόν του ποσού
75 τοις εκατόν του ποσού
100 τοις εκατόν του ποσού

Απόδοση επενδύσεων για το έτος

Στο τέλος κάθε χρόνου η καθαρή απόδοση των επενδύσεων μεταφέρεται στους ατομικούς
Λογαριασμούς των Μελών σε αναλογία των ποσών που είναι πιστωμένοι κατά το τέλος του
έτους.

8

Τραπεζικές καταθέσεις

Μετρητά στην τράπεζα

2015
€

2014
€

77.712
_______
77.712
========

140.974
_______
140.974
========

Τα μετρητά και οι καταθέσεις στην τράπεζα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
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€
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Εισπρακτέα

Πιστωτικοί τόκοι

10

2014
€

2014
€

========

========

2014
€

2014
€

2.117
-

3.810
95
(1.788)
_______
2.117
=======

Δάνεια σε Μέλη

Στην αρχή του έτους
Νέα δάνεια που έγιναν
Τόκοι που χρεώθηκαν
Αποπληρωμές

(2.117)
_______
=======

Στο τέλος του έτους

Τα Δάνεια σε Μέλη είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις σε περίοδο μέχρι 20 χρόνια. Το
μεσοσταθμικό πραγματικό επιτόκιο επί των δανείων σε Μέλη στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν
3-4,5% ετησίως (2014: 3-4,5% ετησίως).
Μετά την απόφαση των μελών για διάλυση του Ταμείου στις 31 Οκτωβρίου 2014, το
υπόλοιπο των δανείων έχει αφαιρεθεί από το ποσό μέσω του ποσού που τους αναλογεί στην
τελική διανομή.

11

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία
Διαθέσιμα
προς πώληση
€
31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό
Δάνεια σε μέλη
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Σύνολο 31 Δεκεμβρίου 2015
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Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

77.712

77.712

11.506
_______
11.506
=======

_______
77.712
=======

11.506
_______
89.218
=======
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Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό
Δάνεια σε μέλη
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Σύνολο 31 Δεκεμβρίου 2014

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

2.117
140.974

2.117
140.974

24.013
_______
24.013
=======

_______
143.091
=======

24.013
_______
167.104
=======

Λόγω της απουσίας μια χρηματιστηριακής τιμής για τις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου κατά
τη διάρκεια του 2013, και εν όψει των δραστικών αλλαγών στις δραστηριότητες, τις εργασίες
και τη δομή της Τράπεζας Κύπρου ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroupτο Μάρτιο
του 2013, το Ταμείο είχε υπολογίσει τη δίκαιη αξία των μετοχών για σκοπούς αρχικής
αναγνώρισης τους, χρησιμοποιώντας αποτίμηση Επιπέδου 3. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014,
λόγω της επανένταξης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου, το Ταμείο έχει υπολογίσει τη δίκαιη αξία των μετοχών χρησιμοποιώντας αποτίμηση
Επιπέδου 1 (Σημείωση 3).

12

Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές
πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά
αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Δάνεια σε μέλη
Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση
Ομάδα 2
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa3

2015
€

2014
€

=======

2.117
=======

77.712
=======

140.974
=======

Ομάδα 1 – Δάνεια σε μέλη χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν και
εξασφαλισμένα με δέσμευση του διαθέσιμου υπολοίπου των μελών αυτών. Οι
αποπληρωμές γίνονται με μηνιαίες αποκοπές. Η Διαχειριστική Επιτροπή αξιολογεί τα δάνεια
σε μέλη, ως υψηλής πιστωτικής ποιότητας.
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεων
Δρομώνων Ίππων
13

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Στην αρχή του έτους
Ζημιά δίκαιης αξίας
Κατανομή στα μέλη
Στο τέλος του έτους

2015
€

2014
€

24.013
(4.043)
(8.464)
_______
11.506
=======

24.013
_______
24.013
=======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Εισηγμένοι Μετοχικοί τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

2015
€

2014
€

11.506
_______
11.506
=======

24.013
_______
24.013
=======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

13

2015
€

2014
€

11.506
=======

24.013
=======

Λογαριασμοί Μελών

1 Ιανουαρίου 2014
Συνεισφορές
Απόδοση επενδύσεων
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή
είναι πληρωτέα σε υπάρχοντα
μέλη μετά την απόφαση για
διάλυση του Ταμείου
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014/
1 Ιανουαρίου 2015
Συνεισφορές
Απόδοση επενδύσεων
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή
είναι πληρωτέα σε υπάρχοντα
μέλη μετά την απόφαση για
διάλυση του Ταμείου
Στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Λογαριασμός
Α
€

Λογαριασμός
Β
€

Λογαριασμός
Γ
€

Λογαριασμός
Δ
€

Σύνολο

30.957
3.772
(11.788)

30.957
3.772
-

52.499
-

58.028
(1.093)
-

172.441
7.544
(1.093)
(11.788)

_________
22.941

_________
34.729

_________
52.499

_________
56.935

_________
167.104

(22.941)

(34.729)

(16.746)

(3.740)
-

(3.740)
(74.146)

_________
=========

_________
=========

_________
36.023
=========

_________
53.195
=========

_________
89.218
=========
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Λογαριασμοί Μελών (συνέχεια)

Οι λογαριασμοί των μελών οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ανέρχονταν σε €89.218 (2014:
€167.104) περιλαμβάνουν ένα ποσό ύψους €83.796 (2014: €79.680) το οποίο ανήκει στα
μέλη που εγκατέλειψαν το Ταμείο κατά την διάρκεια των ετών 1981 – 2015 και δεν είχαν
κάνει ανάληψη των υπολοίπων τους.

14

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
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Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
Διαχειριστική Επιτροπή
Μ Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος
Kυρ Νικολάου, Μέλος
Α Αντωνίου, Μέλος
Κ Κυριάκου, Μέλος
Χρ Ζαπούνης, Μέλος

Εγγεγραμμένο γραφείο
Θεμιστοκλή Δέρβη 41
Hawaii Tower
Διαμ. 305
1066 Λευκωσία
Τ Θ 22035
1516 Λευκωσία
Κύπρος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3
1066 Λευκωσία
Τ Θ 21612
1591 Λευκωσία
Κύπρος

Νομικοί Σύμβουλοι
Χρήστος Τριανταφυλλίδης

Τραπεζίτες
Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ
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Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής
1
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεσή της μαζί με τις ενδιάμεσες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για την περίοδο που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2015.
Μέλη
2
Οι αλλαγές στον αριθμό των Μελών του Ταμείου για την περίοδο από
1 Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν ως εξής:
Αριθμός
Μέλη στην αρχή του έτους
Νέα μέλη που εγγράφηκαν

52
_____
52

Μείον:
Μέλη που παραιτήθηκαν

(52)
_____
=====

Μέλη στο τέλος του έτους

Κίνηση του Ταμείου
3

Η κίνηση του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής:
€

Συνεισφορές προπονητών
Συνεισφορές ιδιοκτητών αλόγων
Συνεισφορές Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα
Εισόδημα από επενδύσεις

(117.589)
(5.395)
__________
(122.984)
129.268
__________
6.284

Καθαρά νέα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2014
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2015

==========

Προβλεπόμενη εξέλιξη
4
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 τα μέλη του Ταμείου αποφάσισαν τη διάλυσή του, με
βάση τις σχετικές πρόνοιες του Καταστατικού του Ταμείου.
5
Η απόφαση για διάλυση του Ταμείου έχει κοινοποιηθεί στον Έφορο Ταμείων
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών με επιστολή στις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

195

Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής (συνέχεια)
Διαχειριστική Επιτροπή
6
Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2015 παρουσιάζονται
στη πρώτη σελίδα . Όλοι τους ήταν μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής για όλη την
περίοδο από 1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015.
7
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου η θητεία των μελών είναι δύο χρόνια,
που λήγει κατά την ημερομηνία της επόμενης γενικής συνέλευσης, και έχουν δικαίωμα
επανεκλογής.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
8
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέχρι την τελική διάλυση του
Ταμείου.
Με Εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής

Μ Χαραλαμπίδης
Πρόεδρος
Λευκωσία
11 Μαΐου 2016
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας
Προπονητών Δρομώνων Ίππων
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Προπονητών
Δρομώνων Ίππων (το “Ταμείο Προνοίας”), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση καθαρού
ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2015, την κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό για την
περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε
σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να
σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για
το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής
κατάστασης του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και του ποσού και της διάταξης των στοιχείων
ενεργητικού και υποχρεώσεων για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου.
Έμφαση θέματος
Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση 2 επί των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι οι
οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με την απόφαση των Μελών του Ταμείου για
διάλυση του Ταμείου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ταμείου που πραγματοποιήθηκε
στις 22 Σεπτεμβρίου 2014. Η Γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και 2013, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
•
•
•
•

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς
του ελέγχου μας.
Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Ταμείο κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην
έκταση που φαίνετε από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής
Επιτροπής συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Διαχειριστικής
Επιτροπής ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν
αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Αχιλλέας Χρυσάνθου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 11 Μαΐου 2016
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Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
Κατάσταση αλλαγών στo καθαρό ενεργητικό
διαθέσιμο για ωφελήματα για την περίοδο που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
2015
€

2014
€

________
________

33.433
22.288
35.520
________
91.241
________

Σε Μέλη που αποχώρησαν

(117.589)

(946.844)

Συνεισφορές μείον ωφελήματα

________
(117.589)
________

________
(855.603)
________

(5.395)
________
(5.395)
________
(122.984)
129.268
________
6.284
========

7.178
3.100
6.266
________
16.544
________
(839.059)
968.327
________
129.268
========

Σημ.

Συνεισφορές

8

Από προπονητές
Από ιδιοκτήτες αλόγων
Από Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα

Απόδοση επενδύσεων για το έτος

9

10

Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων
Τόκοι από δάνεια σε μέλη
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας μετοχών και άλλα έξοδα

Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα
Υπόλοιπο Ταμείου στην αρχή του έτους
Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
Κατάσταση καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου
για ωφελήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

2015
€

2014
€

Δάνεια σε μέλη
Τραπεζικές καταθέσεις
Εισπρακτέα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση

11
12
13

601
-

44.082
600

7

Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών

14

5.683
_______
6.284
=======

84.586
_______
129.268
=======

Ενεργητικό

Στις 11 Μαΐου 2016, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από τη Διαχειριστική
Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Δρομώνων Ίππων, και υπογράφτηκαν εκ μέρους της από:

Μ Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος

Κ Νικολάου, Μέλος

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

200

Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικές πληροφορίες
(α)

Το ταμείο
Το Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων, που είναι ένα σχέδιο
καθορισμένων συνεισφορών, ιδρύθηκε από τους προπονητές δρομώνων
ίππων με σκοπό να παρέχει ωφελήματα στους υπαλλήλους που εγγράφονται
ως Μέλη του Ταμείου (Μέλη) ή στις οικογένειες τους σε περίπτωση
αφυπηρέτησης ή πρόωρου τερματισμού της εργοδότησης τους.

(β)

Μέλη
Κάθε προπονητής που έχει εξασφαλίσει άδεια από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου και έχει ικανοποιητική υπηρεσία έξι συνεχών μηνών δικαιούται να
εγγραφεί ως Μέλος του Ταμείου. Ένα Μέλος παύει να είναι Μέλος από την
ημέρα που παύει να είναι κάτοχος αδείας παρά της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου.

(γ)

Διαχειριστική Επιτροπή
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την επενδυτική
πολιτική του Ταμείου. Για το σκοπό αυτό συνέρχεται περιοδικά για
αξιολόγηση της γενικής επενδυτικής πολιτικής.
Τα μέλη της Επιτροπής έχουν θητεία δύο ετών. Σύμφωνα με τους
Κανονισμούς του Ταμείου η Επιτροπή αποτελείται από πέντε πρόσωπα που
διορίζονται ως ακολούθως: δύο από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, δύο
από τα μέλη του ταμείου και ένα από την Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας.

(δ)

Φορολογία
Το ταμείο δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του
Εισοδήματος Νόμο αλλά υπόκεινται σε αμυντική εισφορά στα έσοδα από
τόκους.

2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από
όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων έχουν
ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συνάδουν με τους κανονισμούς του
Ταμείου.
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2015 έχουν υιοθετηθεί από
την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διαχειριστική
Επιτροπή στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Ταμείου. Οι τομείς που
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και
οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη
Σημείωση 4.
Λειτουργικό περιβάλλον Ταμείου Προνοίας
Μετά από τρία χρόνια οικονομικής ύφεσης, η κυπριακή οικονομία παρουσίασε θετικό ρυθμό
ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Από τον Απρίλιο του 2015, τα περιοριστικά
μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου, που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 έχουν αρθεί.
Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο και την
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και αφερεγγυότητας,
οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν την πιστοληπτική
ικανότητα του Κυπριακού κράτους, αλλά η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι “μη –επενδυτικής
κατηγορίας”. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί κίνδυνοι που απορρέουν από
το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα και την
περιορισμένη διαθεσιμότητα δανεισμού.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου έχει αξιολογήσει κατά πόσον οποιεσδήποτε
προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης
και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς.
Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου
«προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Τo Πρότυπο αυτό απαιτεί την
αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του
παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να
προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών
γεγονότων.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που
θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση,
τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ταμείου.
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος το Ταμείο Προνοίας υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της
και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η
υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.
Αναγνώριση εισοδημάτων
Το Ταμείο αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να υπολογιστεί
αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν προς την οντότητα
και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών του Ταμείου όπως
αναφέρεται πιο κάτω.
Το Ταμείο βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος
της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών κάθε διευθέτησης.
•

Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο ή εισπρακτέο έχει απομειωθεί,
το Ταμείο μειώνει τη λογιστική του αξία στο ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι οι
εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο του μέσου και συνεχίζει την αναγνώριση της έκπτωσης ως πιστωτικούς
τόκους. Οι πιστωτικοί τόκοι από απομειωμένα δάνεια και εισπρακτέα αναγνωρίζονται
χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.

Μετατροπή ξένου νομίσματος
•

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο λειτουργεί το Ταμείο (“το νόμισμα λειτουργίας”). Οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και
παρουσίασης του Ταμείο.

Συνεισφορές
Οι συνεισφορές και τα ωφελήματα λογίζονται στην περίοδο που γίνονται εισπρακτέες και
πληρωτέα αντίστοιχα.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(i)

Ταξινόμηση
Το Ταμείο ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις ακόλουθες
κατηγορίες: δάνεια και εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο
αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση αποφασίζει
την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά
την αρχική αναγνώριση.
•

Δάνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν είναι εισηγμένα σε
ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για εμπορία του
εισπρακτέου. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία,
εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία
του ισολογισμού.
Αυτά ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια
και εισπρακτέα του Ταμείου Προνοίας αποτελούνται από ‘εμπορικά και άλλα
εισπρακτέα’ ‘μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα’, ‘μη κυκλοφορούντα
εισπρακτέα’ και το ‘βραχυπρόθεσμο μέρος μη κυκλοφορούντων εισπρακτέων’
στον ισολογισμό.

•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη
παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν
ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Περιλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η επένδυση λήξει ή η
Διαχειριστική Επιτροπή προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε
δώδεκα μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού.

(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Ταμείο Προνοίας
Προπονητών Δρομώνων Ίππων δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το
περιουσιακό στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται
αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το
δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και το Ταμείο έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα
σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα παρουσιάζονται
σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

204

Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
(iii)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Το Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού κατά πόσον υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει
υποστεί απομείωση στην αξία.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί και οι ζημιές απομείωσης προκύπτουν
μόνον όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή
περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή
γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς πώληση,
μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω από το
κόστος της, αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο ότι έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Αν
υπάρχουν τέτοια αντικειμενικά στοιχεία για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία προσδιορίζεται ως η
διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της τρέχουσας δίκαιης αξίας, μείον
ζημιάς απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουμένως αναγνωρίστηκε
στις κερδοζημιές, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στις
κερδοζημιές. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στις κερδοζημιές για
μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω των κερδοζημιών. Εάν, σε
μεταγενέστερη περίοδο, η δίκαιη αξία ενός χρεωστικού τίτλου που ταξινομήθηκε ως
διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί
με ένα γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης στις
κερδοζημιές, η ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μέσω των κερδοζημιών.

Εισπρακτέα
Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει
αντικειμενική ένδειξη πως το Ταμείο δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά
εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές
οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση
ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
του σχετικά με πληρωμές θεωρούνται ενδείξεις ότι το εισπρακτέο έχει υποστεί απομείωση.
Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του εισπρακτέου και
της παρούσας αξίας των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων
με το πραγματικό επιτόκιο.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρεις μήνες ή
λιγότερο.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες του ταμείου το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και πιστωτικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Ταμείου επικεντρώνεται στη μη
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση του Ταμείου. Η διαχείριση κινδύνου
διενεργείται από την διεύθυνση και το λογιστήριο του Ταμείου σύμφωνα με αρχές που
εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή.
Η Διεύθυνση αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους σε στενή συνεργασία με την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Η
Διαχειριστική Επιτροπή παρέχει βασικές αρχές για την διαχείριση κινδύνου που
καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και
επένδυση πλεονάζουσας ρευστότητας.
•

Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές
Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου αποτελούνται από τραπεζικές
καταθέσεις που φέρουν τόκο σε κυμαινόμενα επιτόκια. Επομένως τα έσοδα
του Ταμείου επηρεάζονται από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.
Το επιτόκιο για δάνεια σε μέλη καθορίζεται ετησίως από την Διαχειριστική
Επιτροπή με βάση τα δανειστικά επιτόκια των εμπορικών τραπεζών.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν διαχειρίζεται τον κίνδυνο επιτοκίου σε
συστηματική βάση αλλά παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και έχοντας ως γνώμονα την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου
ενεργεί ανάλογα. Για τον σκοπό αυτό η Διαχειριστική Επιτροπή
διαπραγματεύεται το ύψος των επιτοκίων με τους διάφορους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να διασφαλίσει το ψηλότερο δυνατόν
επιτόκιο.
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

•

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από
δάνεια σε Μέλη. Αυτοί οι οργανισμοί περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές
τράπεζες και Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Δάνεια σε Μέλη
παραχωρούνται με βάση τη δανειοδοτική πολιτική του Ταμείου που προνοεί
ότι κάθε μέλος δικαιούται δάνειο ύψους μέχρι το 75% του ποσού πληρωτέου
στο Μέλος κατά την πιθανή αποχώρηση του τη ημέρα του δανείου.
Τα τραπεζικά υπόλοιπα που αποτελούνται κυρίως από εμπρόθεσμες
καταθέσεις και μετρητά στην τράπεζα είναι κατατεθειμένα σε ένα τραπεζικό
οργανισμό ο οποίος έχει αξιολογηθεί από την Moodys’ σε Ca.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μηαπόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι λογαριασμοί μελών αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο του Ταμείου. Το Ταμείο δεν
εκτίθεται σε κεφαλαιουχικό κίνδυνο επειδή σύμφωνα με τους Κανονισμούς του
Ταμείου δεν επιτρέπεται ο δανεισμός.

(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στον
ισολογισμό σε δίκαιη αξία, με βάση τις μεθόδους εκτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα
έχουν προσδιοριστεί ως εξής:
•

Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για
πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1).

•

Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή
έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (Επίπεδο 2).

•

Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη παρατηρήσιμα
στοιχεία εισαγωγής) (Επίπεδο 3).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις του Ταμείου τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2015:
Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις του Ταμείου τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις
31 Δεκεμβρίου 2014:

Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία

84.586
_______
84.586
=======

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές
βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια αγορά
θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές είναι άμεσα και τακτικά διαθέσιμες
από ένα χρηματιστήριο, έμπορο, χρηματιστή, βιομηχανικό όμιλο, υπηρεσία εκτίμησης, ή
εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές
συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εμπορική βάση. Η χρηματιστηριακή τιμή που
χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το Ταμείο
είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα
μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε μετοχές
στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση.
Κατά τη διάρκεια του 2013, μετά τις αποφάσεις του Eurogroup το Μάρτιο, το Ταμείο
απέκτησε 391.599 μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου που αποτιμήθηκαν αρχικά με βάση μία
εκτίμηση Επιπέδου 3.
Κατά τη διάρκεια του 2014, μετά την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου σε μια
ενεργή αγορά, αυτές επαναταξινομήθηκαν από το Επίπεδο 3 στο Επίπεδο 1 της
κατηγορίας αποτίμησης δίκαιης αξίας, στη δίκαιη τους αξία κατά την ημερομηνία της
μεταφοράς.
Εάν ένα ή περισσότερα από τα βασικά δεδομένα δεν βασίζεται σε παρατηρήσιμα
γεγονότα της αγοράς, το μέσο περιλαμβάνεται στο Επίπεδο 3.
Για τη συγκεκριμένη μέθοδο αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκε στην εκτίμηση της δίκαιης
αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων στο Επίπεδο 3 ανατρέξετε στη Σημείωση 4.
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Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
Το Ταμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά
αποτελέσματα. Δεν έχουν γίνει οποιοιδήποτε σημαντικοί υπολογισμοί ή παραδοχές
που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

5

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό:
Τόκος εισπρακτέος
Τραπεζικές καταθέσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό:
Τόκος εισπρακτέος
Τραπεζικές καταθέσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Σύνολο
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Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

601

601

5.683
_______
5.683
=======

_______
601
=======

5.683
_______
6.284
=======

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

600
44.082

600
44.082

84.586
_______
84.586
=======

_______
44.682
=======

84.586
_______
129.268
=======
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Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές
πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά
αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα
Ομάδα 1

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa3

2015
€

2014
€

=======

600
=======

601
=======

44.082
=======

Ομάδα 1 – Τόκοι εισπρακτέοι από τραπεζικές καταθέσεις

7

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Στην αρχή του έτους
Πληρωμές προς μέλη
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας
Στο τέλος του έτους

2015
€

2014
€

84.586
(76.291)
(2.612)
_______
5.683
=======

78.320
6.266
_______
84.586
=======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Εισηγμένοι Μετοχικοί τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

2015
€

2014
€

5.683

84.586

_______
5.683
=======

_______
84.586
=======

Οι εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι αντιπροσωπεύουν 38.402 συνήθεις μετοχές της Τράπεζας
Κύπρου.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
(συνέχεια)

Λόγω της απουσίας μια χρηματιστηριακής τιμής για τις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου κατά
τη διάρκεια του 2013, και εν όψει των δραστικών αλλαγών στις δραστηριότητες, τις εργασίες
και τη δομή της Τράπεζας Κύπρου ως αποτέλεσμα των αποφάσεων του Eurogroupτο Μάρτιο
του 2013, η Αρχή είχε υπολογίσει τη δίκαιη αξία των μετοχών για σκοπούς αρχικής
αναγνώρισης τους, χρησιμοποιώντας αποτίμηση Επιπέδου 3. Στις 31 Δεκεμβρίου 2014,
λόγω της επανένταξης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου, η Αρχή έχει υπολογίσει τη δίκαιη αξία των μετοχών χρησιμοποιώντας αποτίμηση
Επιπέδου 1 (Σημείωση 2).
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

8

2015
€

2014
€

5.683
=======

84.586
=======

Συνεισφορές

Συνεισφορές στο Ταμείο γίνονται από τα Μέλη, τους ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων και την
Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας. Οι συνεισφορές έχουν ως εξής:
(α)
(β)
(γ)

εισφορές προπονητών
εισφορές ιδιοκτητών
εισφορές Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας

€
5,13
3,42
5,13

(Λογαριασμός «Α»)
(Λογαριασμός «Β»)
(Λογαριασμός «Γ»)

Οι εισφορές στο Ταμείο σταμάτησαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, την ημερομηνία δηλαδή την
οποία τα Μέλη αποφάσισαν τη διάλυση του Ταμείου Προνοίας.

9

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα

Μέλη που αποχωρούν από το Ταμείο δικαιούνται πληρωμή των ποσών που είναι πιστωμένοι
οι λογαριασμοί τους Α, Β, Γ και Δ περιλαμβανομένου του μεριδίου τους στην απόδοση των
επενδύσεων μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αποχώρησής τους.
Στις περιπτώσεις Μελών που παραιτούνται πριν τη συμπλήρωση υπηρεσίας τεσσάρων ετών
με το Ταμείο τότε τα ποσά των λογαριασμών τους Β κατακρατούνται και κατανέμονται στους
ατομικούς λογαριασμούς Δ των Μελών που παραμένουν στο Ταμείο σε αναλογία των ποσών
που είναι πιστωμένα τα Μέλη κατά το τέλος του έτους. Τα ποσά που είναι πιστωμένα στους
λογαριασμούς τους Γ και Δ κατανέμονται ως ακολούθως:
Αν συμπλήρωσαν
1 έτος θητεία
2 έτη θητεία
3 έτη θητεία
4 έτη θητεία και άνω

25 τοις εκατόν του ποσού
50 τοις εκατόν του ποσού
75 τοις εκατόν του ποσού
100 τοις εκατόν του ποσού
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Απόδοση επενδύσεων για το έτος

Στο τέλος κάθε χρόνου η καθαρή απόδοση των επενδύσεων κατανέμεται στους ατομικούς
Λογαριασμούς των Μελών σε αναλογία των ποσών που είναι πιστωμένοι κατά το τέλος του
έτους, και πιστώνεται στον λογαριασμό Δ.

11

Δάνεια σε μέλη

Την 1 Ιανουαρίου
Νέα δάνεια που έγιναν στο έτος
Τόκοι που χρεώθηκαν
Αποπληρωμές
Στις 31 Δεκεμβρίου

2015
€

2014
€

______
______
======

142.281
3.100
______
145.381
(145.381)
______
======

Το μεσοσταθμικό πραγματικό επιτόκιο των δανείων σε Μέλη κατά τη διάρκεια του έτους ήταν
3,00 % - 3,50% ετησίως (2014: 3 - 3,5% ετησίως).

12

Τραπεζικές καταθέσεις

Μετρητά στην τράπεζα
Εμπρόθεσμες καταθέσεις

2015
€

2014
€

601
______
601
======

9.712
34.370
______
44.082
======

Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια επί των τραπεζικών καταθέσεων κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού ήταν ως εξής:

Εμπρόθεσμες καταθέσεις

13

2015
%

2014
%

1,00-3,00

2,00-3,00

2015
€

2014
€

=======

600
=======

Εισπρακτέα

Πιστωτικοί τόκοι

Τα ποιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και κανένα από αυτά δεν είναι
ληξιπρόθεσμο ή απομειωμένο.
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Λογαριασμοί μελών

Την 1 Ιανουαρίου 2014
Συνεισφορές
Απόδοση επενδύσεων
Ποσά που παρακρατήθηκαν
από μέλη που αποχώρησαν

Στις 31 Δεκεμβρίου 2014/
1 Ιανουαρίου 2015
Συνεισφορές
Απόδοση επενδύσεων
Ωφελήματα που πληρώθηκαν
ή είναι πληρωτέα σε μέλη
που αποχώρησαν
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015

15

Λογαριασμός Α
€

Λογαριασμός Β
€

Λογαριασμός Γ
€

Λογαριασμός Δ
€

Σύνολο
€

396.337
33.433
-

264.320
22.288
-

414.878
35.520
-

(107.208)
16.544

968.327
91.241
16.544

(429.770)
_______
-

(286.608)
_______
-

(243.748)
_______
206.650

13.282
_______
(77.382)

(946.844)
_______
129.268

-

-

(200.366)

(5.395)
(82.777)

(5.395)
(117.589)

_______
=======

_______
=======

_______
6.284
=======

_______
=======

_______
6.284
=======

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
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Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Διαχειριστική επιτροπή
Στ Παναγίδης, Πρόεδρος
Κ Νικολάου, Γραμματέας
Γ Γεωργίου, Ταμίας

Εγγεγραμμένο γραφείο
Θεμιστοκλή Δέρβη 41
Hawaii Tower
Διαμ. 305
1066 Λευκωσία
Τ Θ 22035
1516 Λευκωσία
Κύπρος

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
PricewaterhouseCoopers Limited
Julia House
Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3
1066 Λευκωσία
Τ Θ 21612
1591 Λευκωσία
Κύπρος

Νομικοί σύμβουλοι
Χρήστος Τριανταφυλλίδης

Τραπεζίτες
Ελληνική
Λίμιτεδ

Τράπεζα

Δημόσια

Εταιρεία
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Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής
1
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεσή της μαζί με τις πρώτες
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για την περίοδο που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2015.
Σύσταση Ταμείου Προνοίας
2
Το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου συστάθηκε στις 1
Σεπτεμβρίου 2014.
Μέλη
3
Οι αλλαγές στον αριθμό των Μελών του Ταμείου κατά τη διάρκεια της περιόδου
ήταν ως εξής:
Αριθμός
η

Μέλη την 1 Ιανουαρίου 2015
Νέα μέλη που εγγράφηκαν
Μέλη που παραιτήθηκαν

10
-

_______

η

Μέλη την 31 Δεκεμβρίου 2015

10

=======

Κίνηση του Ταμείου
4

Η κίνηση του Ταμείου κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν ως εξής:
€
14.569
10.348
11
__________
24.928
__________
24.928
==========

Συνεισφορές Μελών
Συνεισφορές Ιπποδρομιακής Αρχής
Εισόδημα από επενδύσεις
Καθαρά νέα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2015

Διαχειριστική Επιτροπή
5
Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης
παρουσιάζονται στη προηγούμενη σελίδα . Όλοι τους ήταν μέλη της Διαχειριστικής
Επιτροπής για ολόκληρη την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
6
Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου η θητεία των μελών είναι δύο χρόνια,
που λήγει κατά την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης, και έχουν
δικαίωμα επανεκλογής.
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Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής (συνέχεια)
Γεγονότα μεταγενέστερα της κατάστασης καθαρού ενεργητικού
7
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της κατάστασης καθαρού
ενεργητικού που να έχουν σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
8
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει
επιθυμία να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Με Eντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής

Σ. Παναγίδης
Πρόεδρος
Λευκωσία
11 Μαΐου 2016
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου (το “Ταμείο Προνοίας”), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2015, και τη κατάσταση
αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα της περιόδου που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές
πληροφορίες.
Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου 31 Δεκεμβρίου 2015, και του ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012.

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 και του 2013 αναφέρουμε τα πιο κάτω:
•

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς
του ελέγχου μας.

•

Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Ταμείο Προνοίας κατάλληλα λογιστικά βιβλία,
στην έκταση που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.

•

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

•

Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από
τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 πληροφορίες με τον
απαιτούμενο τρόπο.

•

Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής
Επιτροπής συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου Προνοίας
Υπαλλήλων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό.
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο
σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να
περιέλθει.
Αχιλλέας Χρυσάνθου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 11 Μαΐου 2016
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Ταμείο Προνοίας
Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Κατάσταση αλλαγών στo καθαρό ενεργητικό
διαθέσιμο για ωφελήματα
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

Συνεισφορές

31 Δεκεμβρίου
2015
€

5

Από Μέλη
Από Ιπποδρομιακή Αρχή

14.569
10.348
__________
24.917
__________

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα

6

Σε μέλη που αποχώρησαν

__________
__________

Συνεισφορές μείον ωφελήματα

24.917
__________

Απόδοση επενδύσεων για το έτος
Πιστωτικοί τόκοι από:
Τραπεζικές καταθέσεις

11
__________

Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα
Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους

11
__________
11
__________
24.928
==========

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Κατάσταση καθαρού ενεργητικού
διαθέσιμου για ωφελήματα
31 Δεκεμβρίου 2015
Σημ.

Ενεργητικό

Τραπεζικές καταθέσεις

9

Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών

10

31 Δεκεμβρίου
2015
€

24.928
__________
24.928
__________

Στις 11 Μαΐου 2016, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από τη Διαχειριστική
Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και υπογράφτηκαν εκ
μέρους της από:

Σ. Παναγίδης, Πρόεδρος

Κ Νικολάου, Μέλος

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ταμείο Προνοίας
Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικές πληροφορίες
(α)

Το ταμείο
Το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου, που είναι
ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών, ιδρύθηκε από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου με σκοπό να παρέχει ωφελήματα στους υπαλλήλους που
εγγράφονται ως Μέλη του Ταμείου (Μέλη) ή στις οικογένειες τους σε
περίπτωση αφυπηρέτησης ή πρόωρου τερματισμού της εργοδότησης τους.

(β)

Μέλη
Κάθε υπάλληλος της Ιπποδρομιακή Αρχής Κύπρου που έχει ικανοποιητική
υπηρεσία έξι συνεχών μηνών δικαιούται να εγγραφεί ως Μέλος του Ταμείου.
Ένα Μέλος παύει να είναι Μέλος από την ημέρα που η υπηρεσία του
τερματίζεται για οποιονδήποτε λόγο.

(γ)

Διαχειριστική Επιτροπή
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την επενδυτική
πολιτική του Ταμείου. Για το σκοπό αυτό συνέρχεται περιοδικά για
αξιολόγηση της γενικής επενδυτικής πολιτικής.
Τα μέλη της Επιτροπής έχουν θητεία δύο ετών. Σύμφωνα με τους
Κανονισμούς του Ταμείου η Επιτροπή αποτελείται από τρία πρόσωπα, ένα
ορίζεται από τα μέλη και τα άλλα δύο διορίζονται από τους Εφόρους.

(δ)

Φορολογία
Το ταμείο δεν υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του
Εισοδήματος Νόμο αλλά υπόκειται σε αμυντική εισφορά στα έσοδα από
τόκους.

2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη / περιόδους που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις εκτός από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
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Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
2

Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συνάδουν με τους
κανονισμούς του Ταμείου. Επιπρόσθετα οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας
των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012.
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Σεπτέμβριου 2014 έχουν υιοθετηθεί από
την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου. Οι τομείς που απαιτούν
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη
Σημείωση 4.
Λειτουργικό περιβάλλον Ταμείου Προνοίας
Μετά από τρία χρόνια οικονομικής ύφεσης, η κυπριακή οικονομία παρουσίασε θετικό ρυθμό
ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Από τον Απρίλιο του 2015, τα περιοριστικά
μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου, που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 έχουν αρθεί.
Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο και την
οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και αφερεγγυότητας,
οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν την πιστοληπτική
ικανότητα του Κυπριακού κράτους, αλλά η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι “μη –επενδυτικής
κατηγορίας”. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί κίνδυνοι που απορρέουν από
το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα και την
περιορισμένη διαθεσιμότητα δανεισμού.
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2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Λειτουργικό περιβάλλον Ταμείου Προνοίας (συνέχεια)
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου έχει αξιολογήσει κατά πόσον οποιεσδήποτε
προβλέψεις απομείωσης κρίνονται αναγκαίες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος, με την εξέταση της οικονομικής κατάστασης
και των προοπτικών αυτών των περιουσιακών στοιχείων στο τέλος της περιόδου αναφοράς.
Οι απομειώσεις για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου
«προκληθεισών ζημιών» που απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39
«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Τo Πρότυπο αυτό απαιτεί την
αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που προέκυψαν από γεγονότα του
παρελθόντος και δεν επιτρέπει την αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να
προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών
γεγονότων.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που
θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση,
τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ταμείου.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος το Ταμείο υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Σεπτεμβρίου 2014. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Σεπτεμβρίου 2014, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.
Αναγνώριση εισοδημάτων
Το Ταμείο αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να υπολογιστεί
αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν προς την οντότητα
και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών του Ταμείου όπως
αναφέρεται πιο κάτω. Το Ταμείο βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά αποτελέσματα,
λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών
κάθε διευθέτησης.
•

Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο ή εισπρακτέο έχει απομειωθεί,
το Ταμείο μειώνει τη λογιστική του αξία στο ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι οι
εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο του μέσου και συνεχίζει την αναγνώριση της έκπτωσης ως πιστωτικούς
τόκους. Οι πιστωτικοί τόκοι από απομειωμένα δάνεια και εισπρακτέα αναγνωρίζονται
χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.
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2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Μετατροπή ξένου νομίσματος
•

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο λειτουργεί το Ταμείο (“το νόμισμα λειτουργίας”). Οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και
παρουσίασης του Ταμείου.

Εισόδημα από επενδύσεις
Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις, και δάνεια σε Μέλη λογίζονται ως πιστωτικοί τόκοι. Οι
πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο,
την πραγματική απόδοση και το χρόνο μέχρι την αποπληρωμή, όταν αποδειχθεί πως το
εισόδημα αυτό θα προκύψει.
Συνεισφορές
Οι συνεισφορές και τα ωφελήματα λογίζονται στην περίοδο που γίνονται εισπρακτέες και
πληρωτέα αντίστοιχα.

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες του ταμείου το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και πιστωτικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Ταμείου επικεντρώνεται στη μη
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση του Ταμείου. Η διαχείριση κινδύνου
διενεργείται από την διεύθυνση και το λογιστήριο του Ταμείου σύμφωνα με αρχές που
εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Η Διεύθυνση αναγνωρίζει, αξιολογεί και
αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με την
Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Η Διαχειριστική Επιτροπή παρέχει βασικές αρχές
για την διαχείριση κινδύνου που καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, όπως κίνδυνο
επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και επένδυση πλεονάζουσας ρευστότητας.
•

Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές
Τα κύρια περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου αποτελούνται από τραπεζικές
καταθέσεις που φέρουν τόκο σε κυμαινόμενα επιτόκια. Επομένως τα έσοδα
του Ταμείου επηρεάζονται από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.

224

Ταμείο Προνοίας
Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
•

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα, καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς
και από δάνεια σε Μέλη.
Αυτοί οι οργανισμοί περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές τράπεζες και
Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα. Δάνεια σε Μέλη παραχωρούνται με βάση
τη δανειοδοτική πολιτική του Ταμείου που προνοεί ότι κάθε μέλος δικαιούται
δάνειο ύψους μέχρι το 45% του ποσού πληρωτέου στο Μέλος κατά την
πιθανή αποχώρηση του τη ημέρα του δανείου.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μηαπόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών.

(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι λογαριασμοί μελών αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο του Ταμείου. Το Ταμείο δεν
εκτίθεται σε κεφαλαιουχικό κίνδυνο επειδή σύμφωνα με τους Κανονισμούς του
Ταμείου δεν επιτρέπεται ο δανεισμός.

4

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
Το Ταμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά
αποτελέσματα. Δεν έχουν γίνει οποιοιδήποτε υπολογισμοί ή παραδοχές που πιθανόν
να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων.

5

Συνεισφορές

Συνεισφορές στο Ταμείο γίνονται από τα Mέλη και την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Οι
συνεισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του ολικού μισθού (βασικός και τιμαριθμικό
επίδομα), περιλαμβανομένου του 13ου μισθού, από την ημερομηνία που εγγράφεται ένα
Μέλος στο Tαμείο μέχρι την ημερομηνία που παύει να πληρεί τα κριτήρια συμμετοχής του
στο Tαμείο. Τα ποσοστά συνεισφορών είναι 1-12 τοις εκατόν για τα Μέλη και 4 τοις εκατόν
για την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστώνονται στους ατομικούς Λογαριασμούς των
Μελών ως Λογαριασμοί Α και Β αντίστοιχα.
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6

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα

Μέλη που αποχωρούν από το Ταμείο δικαιούνται πληρωμή των ποσών που είναι πιστωμένοι
οι λογαριασμοί τους Α και Β περιλαμβανομένου του μεριδίου τους στη απόδοση των
επενδύσεων μέχρι την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αποχώρησης τους. Στις
περιπτώσεις Μελών που παραιτούνται πριν τη συμπλήρωση υπηρεσίας τεσσάρων ετών με
την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου τότε τα ποσά των λογαριασμών τους Β κατακρατούνται και
κατανέμονται στους ατομικούς λογαριασμούς Γ των μελών που παραμένουν στο ταμείο σε
αναλογία των ποσών που είναι πιστωμένα τα μέλη κατά το τέλος του χρόνου.
Με βάση το άρθρο 29(3) του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Νόμου 208(1) του 2012, καμία
μείωση συσσωρευμένων δικαιωμάτων από Ταμείο δεν επιτρέπεται, εκτός στην περίπτωση
οικειοθελούς τερματισμού της απασχόλησης του μέλους πριν από τη συμπλήρωση
τεσσάρων ετών συνεχούς απασχόλησης με τη χρηματοδοτούσα επιχείρηση. Νοείται ότι,
προκειμένου περί Ταμείου Προνοίας, απαγορεύεται η μείωση των συσσωρευμένων
δικαιωμάτων τα οποία προκύπτουν από τις προσωπικές εισφορές του μέλους.

7

Απόδοση επενδύσεων για το έτος

Στο τέλος κάθε χρόνου η καθαρή απόδοση των επενδύσεων κατανέμεται στους ατομικούς
Λογαριασμούς των Μελών σε αναλογία των ποσών που είναι πιστωμένοι κατά το τέλος του
έτους.

8

Τραπεζικές καταθέσεις
2015
€

Μετρητά στη Τράπεζα

9

24.928
==========

Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι
ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές
πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά
αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
καταθέσεις (1)
Caa3

.
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2015
€

24.928
________
24.928
========
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10

Λογαριασμοί Mελών
Λογαριασμός Β
€

Λογαριασμός Γ
€

Σύνολο
€

14.569
________

10.348
________

11
________

24.917
11
__________

14.569

10.348

11

24.928

==========

==========

==========

==========

Λογαριασμός Α
€
1η Ιανουαρίου 2015
Συνεισφορές
Απόδοση επενδύσεων
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015

11

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου
Ατυχημάτων Προπονητών, Αναβατών και Σταβλιτών
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Ατυχημάτων, Προπονητών,
Αναβατών και Σταβλιτών (το “Ταμείο”), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις
31 Δεκεμβρίου 2015, και τη κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις,
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.

.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ταμείου Ατυχημάτων, Προπονητών, Αναβατών και
Σταβλιτών στις 31 Δεκεμβρίου 2015 και των αποτελεσμάτων του για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έμφαση θέματος
Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση 8 επί των οικονομικών καταστάσεων που αναφέρει ότι η
Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου αποφάσισε στις 7 Ιουλίου 2015 τον τερματισμό της
διαχείρισης του Ταμείου από την Ιπποδρομιακή Αρχή. Τη διαχείριση του Ταμείου θα αναλάβει η
εταιρεία Horsemen Association Ltd και η Ιπποδρομιακή Αρχή θα τηρεί μόνο το λογιστικό τμήμα
του Ταμείου. Η γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το θέμα.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου
Ατυχημάτων, Προπονητών, Αναβατών και Σταβλιτών ως σώμα και μόνο για κανένα άλλο σκοπό.
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό
ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Αχιλλέας Χρυσάνθου
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 21 Ιανουαρίου 2016
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Ταμείο Ατυχημάτων Προπονητών,
Αναβατών και Σταβλιτών
Λογαριασμός εσόδων και εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Έσοδα
Εισφορές εισπρακτέες
Πιστωτικοί τόκοι
Ειδική άδεια σταβλίτη σε ιπποδρομιακές συναντήσεις
Αποζημίωση επιστρεπτέα

Έξοδα
Αποζημιώσεις
Ωφελήματα που χορηγήθηκαν
Τραπεζικά έξοδα
Ζημιά δίκαιης αξίας σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Πλεόνασμα για το έτος

2015
€

2014
€

99.588
1.737
1.178
7.932
________
110.435
________

96.831
1.211
2.589
_______ _
100.631
________

20.201
8.833
175

13.382
10.921
-

5.154
________
34.363
________
76.072
========

________
24.303
________
76.328
========

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ταμείο Ατυχημάτων Προπονητών,
Αναβατών και Σταβλιτών
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπρόθεσμες καταθέσεις
Μετρητά στην τράπεζα
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Κεφάλαια
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Πλεόνασμα για το έτος
Σύνολο κεφαλαίων

2015
€

2014
€

6

13.587
________

18.741
________

7
7

440.254
________
453.841
========

119.622
239.406
________
377.769
========

377.769
76.072
________
453.841
========

301.441
76.328
________
377.769
========

Σημ.

Στις 21 Ιανουαρίου 2016, η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Ατυχημάτων
Προπονητών, Αναβατών και Σταβλιτών, ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για
έκδοση.

Α Γαλαξής, Καταπιστευματοδόχος

Α Γαλατόπουλος, Καταπιστευματοδόχος

Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ).
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2015 έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου. Οι τομείς που απαιτούν
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη
Σημείωση 3.
Λειτουργικό περιβάλλον του Ταμείου
Μετά από τρία χρόνια οικονομικής ύφεσης , η κυπριακή οικονομία παρουσίασε θετικό
ρυθμό ανάπτυξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Από τον Απρίλιο του 2015, τα
περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου, που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013
έχουν αρθεί. Αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο δημοσιονομικό μέτωπο
και την οικονομική ανάκαμψη, καθώς και τη θέσπιση του πλαισίου εκποιήσεων και
αφερεγγυότητας, οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας αναβάθμισαν
την πιστοληπτική ικανότητα του Κυπριακού κράτους, αλλά η αξιολόγηση εξακολουθεί να
είναι “μη –επενδυτικής κατηγορίας”. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί
κίνδυνοι που απορρέουν από το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον
τραπεζικό τομέα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα δανεισμού.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος το Ταμείο υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου.
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Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων μια σειρά από νέα
πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που ισχύουν για λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν μετά την 1 Ιανουαρίου 2015, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να
έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.
Εισφορές εισπρακτέες
Εισφορές εισπρακτέες από την Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας υπολογίζονται με βάση τα
εισπρακτέα σε σχέση με τις ιπποδρομιακές συναντήσεις. Άλλα δικαιώματα αδειών
θεωρούνται ως εισόδημα όταν και αφού εισπραχθούν.
Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
του πραγματικού επιτοκίου.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(i)

Ταξινόμηση
Το Ταμείο ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της στις
ακόλουθες κατηγορίες: δάνεια και εισπρακτέα και χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον
οποίο αποκτήθηκαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση
αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση.
•

Δάνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν
είναι εισηγμένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για
εμπορία του εισπρακτέου. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα του
Ταμείου αποτελούνται από ‘μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα’ και
‘τόκους εισπρακτέους’ στον ισολογισμό.

•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι
μη παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή ή δεν έχουν
ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Περιλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η επένδυση λήξει ή η
Διεύθυνση προτίθεται να πωλήσει τις επενδύσεις μέσα σε δώδεκα μήνες
από την ημερομηνία του ισολογισμού.
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(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Ταμείο
Ατυχημάτων Προπονητών, Αναβατών και Σταβλιτών δεσμεύεται να αγοράσει ή να
πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαγράφονται όταν το δικαίωμα να εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η
Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
παρουσιάζονται μετέπειτα σε δίκαιη αξία. Τα δάνεια και εισπρακτέα και τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.

(iii)

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Το Ταμείο Ατυχημάτων Προπονητών, Αναβατών και Σταβλιτών αξιολογεί σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση στην αξία.
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί και οι ζημιές απομείωσης προκύπτουν
μόνον όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης ως αποτέλεσμα ενός ή
περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του
περιουσιακού στοιχείου («ζημιογόνο γεγονός») και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή
γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμημένες μελλοντικές ταμειακές ροές του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Στην περίπτωση μετοχικών τίτλων που ταξινομήθηκαν ως διαθέσιμοι προς
πώληση, μια σημαντική ή παρατεταμένη μείωση στη δίκαιη αξία της μετοχής κάτω
από το κόστος της, αποτελεί αντικειμενικό στοιχείο ότι έχει υποστεί απομείωση
στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοια αντικειμενικά στοιχεία για χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση η συσσωρευμένη ζημιά η οποία
προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του κόστους απόκτησης και της τρέχουσας
δίκαιης αξίας, μείον ζημιάς απομείωσης του περιουσιακού στοιχείου που
προηγουμένως αναγνωρίστηκε στις κερδοζημιές, μεταφέρεται από τα ίδια
κεφάλαια και αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές. Οι ζημιές απομείωσης που
αναγνωρίστηκαν στις κερδοζημιές για μετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται μέσω
των κερδοζημιών. Εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, η δίκαιη αξία ενός χρεωστικού
τίτλου που ταξινομήθηκε ως διαθέσιμος προς πώληση αυξηθεί και η αύξηση
μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με ένα γεγονός που συνέβη μετά την
αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης στις κερδοζημιές, η ζημιά απομείωσης
αντιστρέφεται μέσω των κερδοζημιών.
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρεις μήνες
ή λιγότερο.

2

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Το Ταμείο εκτίθεται σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και πιστωτικό κίνδυνο.
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου του Ταμείου επικεντρώνεται στη μη
προβλεψιμότητα των χρηματαγορών και αποσκοπεί στη μείωση των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομική επίδοση του Ταμείου. Η διαχείριση
κινδύνου διενεργείται από την Διεύθυνση και το λογιστήριο του Ταμείου σύμφωνα
με αρχές που εγκρίνονται από τη Διαχειριστική Επιτροπή. Η Διεύθυνση
αναγνωρίζει, αξιολογεί και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε
στενή συνεργασία με την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. Η Διαχειριστική
Επιτροπή παρέχει βασικές αρχές για την διαχείριση κινδύνου που καλύπτουν
συγκεκριμένους τομείς, όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και επένδυση
πλεονάζουσας ρευστότητας.
•

Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές
Καθώς το Ταμείο έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο
ένα σημαντικό μέρος των εσόδων και η ροή μετρητών εξαρτώνται από
αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

•

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα
εισπρακτέα.
Τα τραπεζικά υπόλοιπα που αποτελούνται κυρίως από εμπρόθεσμες
καταθέσεις και μετρητά στην τράπεζα είναι κατατεθημένα σε ένα τραπεζικό
οργανισμό ο οποίος έχει αξιολογηθεί από την Moodys’ σε Caa3.
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μηαπόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών.

(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Τα κεφάλαια αποτελούνται από το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των εξόδων.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν υπήρχε δανεισμός.
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(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμούνται στον
ισολογισμό σε δίκαιη αξία, με βάση τις μεθόδους εκτίμησης. Τα διάφορα επίπεδα
έχουν προσδιοριστεί ως εξής:
•

Χρηματιστηριακές τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργείς αγορές για
πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (Επίπεδο 1).

•

Στοιχεία εισαγωγής εκτός από χρηματιστηριακές τιμές τίτλων που
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1, οι οποίες είναι παρατηρήσιμες για το
περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) ή
έμμεσα (δηλαδή που προέρχονται από τιμές) (Επίπεδο 2).

•

Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν
βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (δηλαδή μη
παρατηρήσιμα στοιχεία εισαγωγής) (Επίπεδο 3).

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις του Ταμείου τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2015:
Επίπεδο 3
€
31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων υπολογισμένα σε δίκαιη αξία

18.741
_______
18.741
=======

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις του Ταμείου τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2015:

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
- Μετοχικοί τίτλοι
Σύνολο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων υπολογισμένα
σε δίκαιη αξία
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13.587
________
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(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)

Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργείς αγορές
βασίζεται στις χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του ισολογισμού. Μια αγορά
θεωρείται ως ενεργή, εάν οι χρηματιστηριακές τιμές είναι άμεσα και τακτικά διαθέσιμες
από ένα χρηματιστήριο, έμπορο, χρηματιστή, βιομηχανικό όμιλο, υπηρεσία εκτίμησης,
ή εποπτική υπηρεσία, και εκείνες οι τιμές αντιπροσωπεύουν πραγματικές και συχνές
συναλλαγές αγοράς σε καθαρά εμπορική βάση. Η χρηματιστηριακή τιμή που
χρησιμοποιείται για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία
είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα
μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε
μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που ταξινομούνται διαθέσιμα προς
πώληση.
Κατά τη διάρκεια του 2013, μετά τις αποφάσεις του Eurogroup το Μάρτιο, το Ταμείο
απέκτησε 93.703 μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου που αποτιμήθηκαν αρχικά με βάση
μία εκτίμηση Επιπέδου 3.
Κατά τη διάρκεια του 2014, μετά την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου σε
μια ενεργή αγορά, αυτές επαναταξινομήθηκαν από το Επίπεδο 3 στο Επίπεδο 1 της
κατηγορίας αποτίμησης δίκαιης αξίας, στη δίκαιη τους αξία κατά την ημερομηνία της
μεταφοράς.

3

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
Το Ταμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά
αποτελέσματα. Δεν έχουν γίνει οποιοιδήποτε υπολογισμοί ή παραδοχές που
πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος.
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Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται
στον ισολογισμό
Τραπεζικά υπόλοιπα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

440.254

440.254

13.587
________
13.587
========

________
440.254
========

13.587
________
453.841
========

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

359.028

359.028

18.741
________
18.741
========

________
359.028
========

18.741
________
377.769
========

Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2014
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται
στον ισολογισμό
Τραπεζικά υπόλοιπα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Σύνολο

5

Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομοιωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με
τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:

Εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα
Ομάδα 1

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
καταθέσεις (1)
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa3

Ομάδα 1 – Τόκοι εισπρακτέοι από τραπεζικές καταθέσεις.
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2015
€

2014
€

=======

=======

2015
€

2014
€

440.254
=======

359.028
=======
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
2015
€

Στην αρχή του έτους
Ζημιά δίκαιης αξίας σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

2014
€

18.741
(5.154)
_______
13.587
=======

18.741
_______
18.741
=======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως
εξής:
2015
€
Εισηγμένοι Μετοχικοί τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

13.587
_______
13.587
=======

2014
€

18.741
_______
18.741
=======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής
2015

2014
€

€
Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

7

13.587
=======

18.741
=======

2015
€

2014
€

440.254
_______
440.254
=======

239.406
119.622
_______
359.028
=======

Τραπεζικά υπόλοιπα

Μετρητά στην τράπεζα
Εμπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

Τα μετρητά και οι καταθέσεις στην τράπεζα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
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2015
€

2014
€

440.254
=======

377.769
=======
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Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου αποφάσισε στις 7 Ιουλίου 2015 τον τερματισμό της
διαχείρισης του Ταμείου από την Ιπποδρομιακή Αρχή.
Μετά την απόφαση αυτή οι Σύνδεσμοι Προπονητών, Αναβατών, Σταβλιτών και Αναβατών
Προπόνησης, προχώρησαν στην σύσταση και εγγραφή της Εταιρείας Horsemen
Association Ltd η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση του Ταμείου.
Επιπρόσθετα αποφασίστηκε ότι η Ιπποδρομιακή Αρχή θα τηρεί μόνο το λογιστικό τμήμα
του Ταμείου.
Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
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