ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

________________________________________
Επιτροπή και Διεύθυνση

1

Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική
Συνέλευση
2
________________________________________
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ

Έλεγχος Ιπποδρομιών
Ιπποπαραγωγή – Βιβλίο Γενεαλογίας
Κλασσικές και Ημικλασσικές Ιπποδρομίες
Μικτές Ιπποδρομίες για το έτος 2017
και μετέπειτα
Μείωση της χάρης βαρών για τους Κυπριακής
εκτροφής ίππους από 3 σε 1.1/2
Ιπποδρομιακός Κώδικας – Τροποποιήσεις
Οικονομική κρίση και ιπποδρομίες
Εικονικές εγγραφές και αδικαιολόγητες
διαγραφές στις ιπποδρομίες
Αγωγή Αρ. 1812/2008 Ε.Δ. Λευκωσίας
Ευχαριστίες

4
6
8
11
12
12
12
14
15
15

Ποινές που επιβλήθηκαν στις περιπτώσεις
17
ανεύρεσης απαγορευμένων ουσιών
________________________________________
ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΙΚΛΑΣΣΙΚΕΣ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ

Για το έτος 2017

18

________________________________________
TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΠΠΩΝ

Κανονισμοί και Οδηγίες

34

________________________________________
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ/ΠΙΝΑΚΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιπποπαραγωγή
101
Ιδιοκτησία
Προπονητές, Αναβάτες
________________________________________

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Έκθεση Ελεγκτών – Λογαριασμοί
117
για το έτος 2016 – Παράρτημα
________________________________________

ΕΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ


Έφοροι Ιπποδρομιακής Αρχής



Νομικός Σύμβουλος



Ελεγκτές



Διευθυντής



Βοηθός Διευθυντής



Αρχειοφύλακας



Λογιστικός Λειτουργός



Γραμματείς



Γραφέας – Κλητήρας



Εγγεγραμμένη έδρα γραφείων



Αξιωματούχοι Ιπποδρομιακών Συναντήσεων



Πρόεδρος Ελλανοδικών



Ανώτεροι Ελλανοδίκες



Ελλανοδίκες



Ελλανοδίκες Στίβου Επίδειξης



Ιπποδρομιάρχες



Ισοζυγιστής



Κριτές Άφιξης



Ζυγιστές



Κτηνίατροι Ουροληψίας



Κτηνίατροι Συνάντησης



Αφέτες

Στέλιος Παναγίδης
Γεώργιος Σταμάτης
Ανδρέας Γαλαξής
Άλκης Γαλατόπουλος
Μελής Χαραλαμπίδης
Κύπρος Β. Ηλιάδης
Ανδρέας Χατζηλοϊζου

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας

______________________________________________________

Χρίστος Τριανταφυλλίδης
_________________________________________________
PricewaterhouseCoopers
_________________________________________________
Ευτύχιος Χρ. Χατζηευτυχίου
_________________________________________________
Κυριάκος Νικολάου (μέχρι 30/4/2017)
_________________________________________________
Ζαχαρίας Παπαζαχαρίου
_________________________________________________
Ερμής Χριστοδούλου
_________________________________________________
Γιαννούλα Γεωργίου, Ρίκη Αριστείδου, Σόφη Χαμάλη,
Μαρία Πηλαβά, Ηλιάνα Δρουσιώτη
_________________________________________________
Χάρης Χαραλάμπους
_________________________________________________
Θεμιστοκλή Δέρβη αρ. 41, Hawaii Nicosia Tower,
Γραφεία 304-307,
1066 Λευκωσία, Τ. Θ. 22035, 1516 Λευκωσία
Tηλ. 22765255, Φαξ. 22765259, E-mail turf@cytanet.com.cy

Ιαν Πατερσον
Τ.Μιχαηλίδης(από1/1/2017)
_____________________________________________________
Γ. Γεωργίου , Γ. Φιλίππου (μέχρι 31/12/2016)
Τ. Μιχαηλίδης, Α. Γιάγκου
_____________________________________________________
Γ. Γεωργίου, Γ. Φιλίππου (μέχρι 31/12/2016)
Τ. Μιχαηλίδης, Α. Γιάγκου
Γιώργος Κυρ. Γεωργίου, Λ. Χαραλαμπίδης
_____________________________________________________
Γ. Γεωργίου, Γ. Φιλίππου (μέχρι 31/12/2016)
Τ. Μιχαηλίδης, Α. Γιάγκου
Γιώργος Κυρ. Γεωργίου
_____________________________________________________
Π. Κωνσταντινίδης
Κ. Κωνσταντίνου
_____________________________________________________
Κ. Κωνσταντίνου
_____________________________________________________
Δ. Κυριακίδης, Ι. Κακανθίμης, Α. Χρίστου
_____________________________________________________
Α. Ρωτός, Ηλ. Ανδρέου, Α. Γιάγκου
_____________________________________________________
Μ. Στυλιανίδης, Ι. Γιάγκου
_____________________________________________________
Κ. Γαμβρουδίου, Κ. Πρωτοπαπάς,
Βασ. Χ” Βασίλης, Στ. Γιαννικούρης
_____________________________________________________
Α. Μπάλλας, Π. Στεφανή, Ηλ. Ανδρέου
_____________________________________________________

1

Αριθμ. Φακ. 1026/2017

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι την Τρίτη 23 Μαίου 2017 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
26/5/2016.

3.

Υποβολή προς έγκριση των λογαριασμών της Αρχής για το έτος
2016 (Παράρτημα)

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. 34)

5.

Πρόταση για αύξηση από το έτος 2017 των Μικτών ιπποδρομιών
μέχρι 15% του συνολικού αριθμού των ιπποδρομιών κάθε έτους.

6.

Πρόταση για μείωση της χάρης βαρών που λαμβάνουν οι
Κυπριακής εκτροφής ίπποι στις Μικτές ιπποδρομίες με
Καθαρόαιμους ίππους – από 3 σε 1.1/2 κιλό.
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7.

Εκλογή επτά Εφόρων σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού
της Αρχής. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 8.00 μ.μ. και θα λήξει στις
9.00 μ.μ.

8.

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

Ανδρέας Γαλαξής
Γραμματέας
Λευκωσία 04 Mαίου 2017
Σημείωση: (α)

Όποιο Μέλος προτίθεται να υποβάλει υποψηφιότητα Εφόρου οφείλει
να δώσει ειδοποίηση γραπτώς στο Γραφείο της Αρχής για την πρόθεση
του αυτή. Η γραπτή ειδοποίηση πρέπει να φθάσει στα Γραφεία της
Αρχής τουλάχιστο επτά ημέρες πριν την ημέρα της Συνέλευσης δηλαδή
μέχρι την Δευτέρα 15 Μαίου 2017 και ώρα 3.00 μ.μ. Μόνο Μέλη που
υποβάλλουν υποψηφιότητα θα δικαιούνται να εκλεγούν. Κατάλογος
των Μελών που θα δικαιούνται να εκλεγούν θα αποσταλεί στα Μέλη
μέσα σε 48 ώρες από τη λήξη της ώρας για την υποβολή
υποψηφιότητας – Άρθρο 23 –

(β)

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται σύμφωνα με το άρθρο 33 του
Καταστατικού της Ιπποδρομιακής Αρχής.

****************
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Ο Πρόεδρoς τωv Ελλαvoδικώv καθoρίζει τα καθήκovτα τωv
Ελλαvoδικώv της ημέρας.
Όλες oι απoφάσεις τωv Ελλαvoδικώv λαμβάvovται από τov Πρόεδρo
των Ελλανοδικών, από τον Ανώτερο Ελλανοδίκη και από τον
Ελλανοδίκη.
Εάv o Πρόεδρoς τωv Ελλαvoδικώv απoυσιάζει, αvτικαθίσταται από άλλo
Αvώτερo Ελλαvoδίκη, εάv είvαι δυvατό, διαφoρετικά αvτικαθίσταται απo
Ελλαvoδίκη της ημέρας.
Εάv πρoσέλθoυv λιγότερoι τωv τριών Ελλαvoδικώv (Ανώτερος
Ελλανοδίκης, Ελλανοδίκης, Ελλανοδίκης Στίβου Επίδειξης), o Πρόεδρoς
τωv Ελλαvoδικώv της ημέρας πρoβαίvει σε εvέργειες oύτως ώστε vα
υπάρχει o αριθμός τωv Ελλαvoδικώv πoυ καθoρίζεται απo τηv
Iππoδρoμιακή Αρχή.
Καταργήθηκε η θέση του Γραμματέα των Ελλανοδικών, που όπως
γνωρίζετε η παρουσία του ήταν να δίνει στους Ελλανοδίκες τέτοια
βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τη διεξαγωγή της Συνάντησης και
τους Ιπποδρομιακούς Κανονισμούς οποτεδήποτε θεωρείτο αναγκαίο.
Ο Γραμματέας των Ελλανοδικών δεν λάμβανε μέρος στις αποφάσεις
και δεν είχε δικαίωμα ψήφου.
Μετά την κατάργηση της θέσης του Γραμματέα σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Ιπποδρομιακού Κώδικα που τροποποιήθηκαν σε κάθε
Ιπποδρομιακή Συνάντηση είναι καθήκον και ένας Ελλανοδίκης ως
Ελλανοδίκης Στίβου Επίδειξης (Paddock Steward).
Η υπηρεσία του Ελλανοδίκη Στίβου Επίδειξης (Paddock Steward) σε
κάθε Ιπποδρομιακή Συνάντηση κρίθηκε αναγκαία ενόψει του ότι
παρατηρείτο μεγάλη καθυστέρηση στην ετοιμασία των ίππων στο
χώρο σελλώματος, και στην παρουσία τους στο στίβο επίδειξης με
αποτέλεσμα να παρατηρείτο καθυστέρηση στην διεξαγωγή των
Iπποδρομιών.
Τα κύρια καθήκοντα του Ελλανοδίκη Στίβου Επίδειξης είναι η επιτήρηση
της διαδικασίας που αφορά τη διακίνηση των ίππων καθώς και η
επίβλεψη των ελεγχόμενων χώρων, η τήρηση της τάξης και γενικά η
εφαρμογή των προνοιών του Ιπποδρομιακού Κώδικα.
Γενικά αναμένεται ότι στους χώρους του iπποδρόμου θα επικρατεί τάξη
κατά τις Ιπποδρομιακές Συναντήσεις και θα γίνεται αυστηρός έλεγχος
στην είσοδο/διακίνηση ατόμων σε χώρους που επιτρέπεται η παρουσία
μόνο αδειούχων και εξουσιοδοτημένων ατόμων.
Για να διευκολύνεται το έργο των Ελλανοδικών και για αυστηρότερη
εφαρμογή των προνοιών του Ιπποδρομιακού Κώδικα, μετά από οδηγίες
των Εφόρων αποστέλλεται στους Ελλανοδίκες και στον Ιπποδρομιάρχη,
κατάλογος πλήρως ενημερωμένος, με τα αδειούχα και αποκλεισμένα
πρόσωπα.
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Ο Πρόεδρος των Ελλανοδικών ή ο Ανώτερος Ελλανοδίκης ή ο
Ελλανοδίκης της συνάντησης παρακολουθεί την ιπποδρομία από το
Παρατηρητήριο των Ελλανοδικών.
Η εργοδότηση του κ. Ian Paterson, ως Πρόεδρου των Ελλανοδικών
από τον Μάρτιο του 2016 έχει φέρει πράγματι θετικά αποτελέσματα
στον έλεγχο των ιπποδρομιών. Η μεγάλη πείρα του στα ιπποδρομιακά
θέματα έχει αλλάξει την εικόνα του Σώματος των Ελλανοδικών όμως
υπάρχει χώρος για περαιτέρω βελτίωση.
Αναμένεται από το Σώμα των Ελλανοδικών μεγαλύτερος έλεγχος των
αντιφατικών επιδόσεων και των περιπτώσεων όπου οι αναβάτες δεν
δείχνουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον και δεν λαμβάνουν όλα τα λογικά
και επιτρεπόμενα μέτρα κατά τη διάρκεια της Ιπποδρομίας ούτως ώστε
να τερματίσουν όσον το δυνατόν στην καλύτερη θέση.
Επίσης, θα πρέπει στις περιπτώσεις που αναβάτες ιππεύουν χωρίς να
ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των συναδέλφων τους και κατ’
επέκταση και για τη δική τους ασφάλεια να επιβάλλονται αυστηρές
ποινές.
Η Κωδικοποίηση των ποινών και οι κατευθυντήριες γραμμές που
υιοθετήθηκαν από τον προηγούμενο χρόνο συνέβαλαν στην καλύτερη
εφαρμογή των Προνοιών του Ιπποδρομιακού Κώδικα.
ii. Πειθαρχική Επιτροπή
Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει εκδικάσει έξι (6) περιπτώσεις ανεύρεσης
απαγορευμένων ουσιών. Το έτος 2016 έχει μειωθεί ο αριθμός σε
σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Για όλα τα δείγματα ούρων που λήφθηκαν από αναβάτες και
μαθητευόμενους αναβάτες οι αναλύσεις ήταν καθαρές σύμφωνα με την
έκθεση του χημείου.
2. Ιπποπαραγωγή
Βιβλίο Γενεαλογίας
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρατίθενται κατωτέρω από το
2013 άρχισε πτωτική πορεία όσον αφορά τις γεννήσεις των πώλων
μέχρι και το 2015, το έτος 2016 υπήρξε αύξηση στις γεννήσεις, όμως
το 2017 διαφαίνεται μικρή μείωση.


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.

6



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 υπηρετήθηκαν 450 φορβάδες (Καθαρόαιμες και
Κυπριακής εκτροφής) και το 2016 γεννήθηκαν 341 σύμφωνα με τις
δηλώσεις των Ιπποπαραγωγών. Τοποθετήθηκε microchip σε 305
πώλους και έγινε εξέταση DNA.



Το έτος 2016 έχουν υπηρετηθεί 428 φορβάδες (Καθαρόαιμες και
Κυπριακής εκτροφής) και υπολογίζεται ότι φέτος θα γεννηθούν 310
πώλοι.
Τα κίνητρα που δόθηκαν μετά από συνεννόηση με τη Λέσχη
Ιπποδρομιών Λευκωσίας μετά το έτος 2014 έχουν δώσει θετικά
αποτελέσματα. Ανέκοψαν την πτωτική πορεία των γεννήσεων και
μείωσαν τον αριθμό των φορβάδων που εγκατέλειπαν την
ιπποπαραγωγή. Το έτος 2016 τοποθετήθηκε microchip σε 305 πώλους
και έγινε εξέταση DNA. Όμως ο αριθμός των φορβάδων που
υπηρετήθηκαν για πρώτη φορά (παρθένες) το 2016 μειώθηκε σε σχέση
με τα έτη 2014 και 2015.
Παρθένες φορβάδες (υπηρετήθηκαν για πρώτη φορά).
Έτος
2012

88

2013

62

2014

86

2015

81

2016

69

Τα κίνητρα που δόθηκαν είναι:
(α) Παραχώρηση επιδόματος γέννας ύψους €800 για κάθε γέννηση
πώλου τα έτη 2015, 2016 και 2017.
(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.
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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 και 2016 ή θα
υπηρετηθούν το έτος 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. Κλασσικές και Ημικλασσικές Ιπποδρομίες
Οι Έφοροι αφού εξέτασαν εισηγήσεις της Λέσχης Ιπποδρομιών
Λευκωσίας αποφάσισαν όπως:
α)

Οι δυο Κλασσικές ιπποδρομίες «Κριτήριο Διετών Κυπριακών» Gr. 2 και
«Κριτήριο Διετών Καθαρόαιμων» Gr. 2, αντικατασταθούν από την πιο
κάτω Μικτή Ιπποδρομία.
“ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΕΤΩΝ” Gr. 2
ΣΤΗN ΜΝΗΜΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
4η εβδομάδα Δεκεμβρίου - Κυπριακής εκτροφής ίπποι 2 ετών και
Καθαρόαιμοι ίπποι 2 ετών που γεννήθηκαν στην Κύπρο. Ελεύθερος
Ισοζυγισμός. Απόσταση 1600 μέτρα. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών
για μαθητευόμενους. Χρηματικό έπαθλο €11.800. Επίδομα
Ιπποπαραγωγού.

β)

Τα βάρη για τις πιο κάτω Ημικλασσικές ιπποδρομίες (Listed)
τροποποιηθούν για τους Καθαρόαιμους κήλωνες και εκτομίες από 55 σε
56 κιλά και για τις Καθαρόαιμες φορβάδες από 53 σε 54 κιλά νοουμένου
ότι η χάρη βαρών για τους Κυπριακής εκτροφής ίππους θα μειωθεί από
3 σε 1 ½ κιλό. Σε περίπτωση που η χάρη βαρών παραμείνει στα 3 κιλά
τα βάρη θα αυξηθούν από 55 σε 57 κιλά για τους Καθαρόαιμους
κήλωνες και εκτομίες και από 53 σε 55 κιλά για τις Καθαρόαιμες
φορβάδες.
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ΚΥΠΕΛΛΟ “XEΙΜΩΝΟΣ” LISTED
(από το έτος 2018)
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 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. Οι
Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 1 ½ κιλό. Απόσταση
1000 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο: €6.700. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής.
Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2017:
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

ΚΥΠΕΛΛΟ “ANOΙΞΕΩΣ” LISTED –
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ G. W. PORTSMOUTH
(από το έτος 2018)
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 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. Οι
Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 1 ½ κιλό. Απόσταση
1200 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €6.700. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής.
Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2017:
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
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1 κιλό
1 ½ κιλό
2 κιλά

ΚΥΠΕΛΛΟ “ΘΕΡΟΥΣ” LISTED.
(από το έτος 2017)
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 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. Οι
Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 1 ½ κιλό. Απόσταση
1600 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €6.700. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής.
Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:
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

KYΠΕΛΛΟ “ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ” LISTED.
(από το έτος 2017)
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 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. Οι
Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 1 ½ κιλό. Απόσταση
2100 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €6.700. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής.
Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:
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

γ) Διεξάγεται Μικτή Ημικλασσική Ιπποδρομία (Listed) για ίππους 2 ετών με
τους πιο κάτω όρους:ΚΥΠΕΛΛΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (LISTED)
4η εβδομάδα Οκτωβρίου. Κυπριακής εκτροφής ίπποι 2 ετών και
Καθαρόαιμοι ίπποι 2 ετών που γεννήθηκαν στην Κύπρο. 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 €5.650. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €930.

10

Η ιπποδρομία είναι επιχορηγημένη από τη Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας, με το πόσο των €1000, για το έτος 2017 και
συμπεριλαμβάνεται στο πιο πάνω χρηματικό έπαθλο.
4. Μικτές Ιπποδρομίες για το έτος 2017 και μετέπειτα
Η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας εισηγήθηκε όπως αυξηθεί ο αριθμός
των Μικτών ιπποδρομιών μέχρι 15% του συνολικού αριθμού των
ιπποδρομιών κάθε έτους από το 2017 και μετέπειτα.
Οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής αφού έλαβαν υπόψη τα πιο κάτω:






Λόγω ψηλού Γενικού Ισοζυγισμού αριθμός ίππων δεν μπορεί να
διαγωνιστεί.
Σε ορισμένες κλάσεις έχει μειωθεί ο αριθμός των ίππων και
πιθανότατα να υπάρξει περαιτέρω μείωση του.
Η συμμετοχή στις ιπποδρομίες έχει περιοριστεί ιδιαίτερα των διετών
και τριετών ίππων.
Ο αριθμός των ίππων που είναι υπό προπόνηση μειώθηκε και δεν
προβλέπεται αύξηση του στο άμεσο μέλλον.
Σε κάθε Ιπποδρομιακή Συνάντηση προκηρύσσονται 9 αντί 10
Ιπποδρομίες.
Ακόμη και Μικτές Ιπποδρομίες δεν συμπληρώνουν τον
απαιτούμενο αριθμό εγγραφών και αντικαθίστανται.

αποφάσισαν να εισηγηθούν στην Γενική Συνέλευση όπως αυξηθεί ο
αριθμός των Μικτών ιπποδρομιών μέχρι 15% του συνολικού αριθμού των
ιπποδρομιών κάθε έτους από το έτος 2017 και μετέπειτα.
Οι Μικτές ιπποδρομίες δεν θα έχουν προκαθορισμένους όρους, ούτε
χρονική περίοδο για την διεξαγωγή τους, αλλά θα προκηρύσσονται
ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.
Οι όροι των Μικτών ιπποδρομιών καθώς και ημερομηνία διεξαγωγής τους
θα υποβάλλονται στους Εφόρους της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου για
έγκριση και μετά θα προκηρύσσονται.
Σκοπός της εισήγησης είναι το Πρόγραμμα Ιπποδρομιών να εμπλουτιστεί
με ενδιαφέρουσες ιπποδρομίες, να συμμετέχει ικανοποιητικός αριθμός
ίππων σε κάθε ιπποδρομία και να προγραμματίζονται ιπποδρομίες για
ίππους με ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό. Επίσης για να μειωθούν οι
πιθανότητες να διεξάγονται 8 αντί 9 Ιπποδρομίες σε κάθε συνάντηση.
Μετά τα πιο πάνω γίνεται εισήγηση για κατάργηση των τριάντα (30)
Μικτών ιπποδρομιών με προκαθορισμένους όρους που τέθηκαν κατά την
περσινή Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2017 και μετέπειτα.
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5. Μείωση της χάρης βαρών που λαμβάνουν οι Κυπριακής εκτροφής
ίπποι στις Μικτές Ιπποδρομίες με Καθαρόαιμους Ίππους από 3 κιλά
σε 1 1/2.
Οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου εξέτασαν εισήγηση της
Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας όπως γίνει μείωση της χάρης βαρών
από 3 σε 1 ½ κιλό, που λαμβάνουν οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι στις
Μικτές ιπποδρομίες με Καθαρόαιμους ίππους.
Οι Έφοροι λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδόσεις των Κυπριακής εκτροφής
ίππων έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια όπως φαίνεται και
από τα αποτελέσματα των Μικτών ιπποδρομιών, απεφάσισαν να
εισηγηθούν τη μείωση της χάρης βαρών, η οποία θα ισχύει από την 1η
Ιπποδρομιακή Συνάντηση του Ιουλίου του 2017 και μετέπειτα. Θα αφορά
όλες τις Μικτές ιπποδρομίες συμπεριλαμβανομένων και των Κλασσικών
και Ημικλασσικών ιπποδρομιών. Η χάρη βαρών δεν ισχύει στις Μικτές
Ιπποδρομίες Ελεύθερου Ισοζυγισμού.
Η μείωση της χάρης βαρών για τους Κυπριακής εκτροφής ίππους θα έχει
ως αποτέλεσμα οι Μικτές ιπποδρομίες να συγκεντρώνουν ικανοποιητικό
αριθμό εγγραφών, θα γίνουν πιο συναγωνιστικές και θα έχουν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον.
6. 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.
(Λεπτομέρειες αναφέρονται πιο κάτω για όλες τις τροποποιήσεις που
έγιναν από την τελευταία Γενική Συνέλευση.)
7. Οικονομική κρίση και ιπποδρομίες
Το έτος 2016 ήταν ακόμα μια δύσκολη χρονιά για το άθλημα των
ιπποδρομιών και γενικά για την ιππική βιομηχανία λόγω της
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.
Από τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο εγγραφής ίππων της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ο αριθμός των διετών και τριετών που
λαμβάνουν μέρος στις ιπποδρομίες είναι μειωμένος τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας οι προβλέψεις δεν είναι ενθαρρυντικές και
αυτό φαίνεται από τις συμμετοχές των διετών του έτους 2015 και 2016 και
ιδιαίτερα των τριετών του έτους 2016, όπου συμμετείχαν 157 ίπποι στις
ιπποδρομίες (67 Καθαρόαιμοι και 90 Κυπριακής εκτροφής.)
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Συμμετοχή Διετών Ίππων στις Ιπποδρομίες
Έτος

Ίπποι

Καθαρόαιμοι

Κυπριακής Εκτροφής

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

89
84
66
76
61
43
44

42
41
25
33
21
21
18

47
43
41
43
40
22
26

Το έτος 2017 προβλέπεται ο αριθμός των διετών που θα διαγωνιστούν θα
κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τα περσινά.
Συμμετοχή Τριετών Ίππων στις Ιπποδρομίες
Έτος

Ίπποι

Καθαρόαιμοι

Κυπριακής Εκτροφής

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

266
249
255
207
230
214
157

128
105
121
87
91
90
67

138
144
134
120
139
124
90

Στα πιο πάνω (διετή και τριετή) δεν περιλαμβάνονται οι ίπποι που
εισήχθηκαν από το εξωτερικό.
Για να μπορούν να διεξάγονται οι ιπποδρομίες των 2ετών και 3ετών
ίππων έγιναν τροποποιήσεις στις σχετικές Πρόνοιες του Ιπποδρομιακού
Κώδικα, μειώθηκε ο ελάχιστος αριθμός των εγγραφών για να μην
ακυρώνονται οι ιπποδρομίες.
Αναφορικά με τον αριθμό των ίππων υπό προπόνηση το Μάιο του 2015
ήταν δηλωμένοι 952 ίπποι και κατά την ίδια περίοδο τα έτη 2016 και 2017,
ήταν 934 και 895 ίπποι, αντίστοιχα.
Το έτος 2016 επέστρεψαν στις ιπποδρομίες 19 φορβάδες αναπαραγωγής.
Το έτος 2016 διεξήχθηκαν 961 Ιπποδρομίες σε σύνολο 100
Ιπποδρομιακών Συναντήσεων. Το έτος 2016 το σύνολο των συμμετοχών
ήταν 8.974 δηλαδή σε κάθε ιπποδρομία ο μέσος όρος συμμετοχών ήταν
9,34 ίπποι.
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Η απόφαση να αρθεί ο ηλικιακός περιορισμός της συμμετοχής ίππων στις
ιπποδρομίες δεν έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το έτος 2015 δεν
συμμετείχαν ίπποι 13 ετών ή μεγαλύτερης ηλικίας στις ιπποδρομίες. Το
έτος 2016 διαγωνίστηκε μόνο ένας ίππος 13 ετών με σύνολο συμμετοχών
11, ενώ ίπποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν συμμετείχαν στις ιπποδρομίες.
Η οικονομική κατάσταση της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου δεν
προβλέπεται να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια παρά τις μειώσεις των
εξόδων, του προσωπικού, του μισθολογίου και την μη εισφορά της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου στο Ταμείο Προνοίας του προσωπικού για
2 χρόνια.
Μετά την επαναλειτουργία του Ταμείου Προνοίας του προσωπικού η
εισφορά της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ως εργοδότη μειώθηκε κάτω
από το 50%.
Καταβάλλεται προσπάθεια να μην επηρεαστεί η άμεση λειτουργία του
Γραφείου και είμαστε σε επικοινωνία με τη Λέσχη Ιπποδρομιών
Λευκωσίας, διότι είναι αδύνατο χωρίς την οικονομική στήριξη της Λέσχης
Ιπποδρομιών Λευκωσίας να επιβιώσει η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
Η ανταπόκριση της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας είναι θετική και
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας.
Οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής στηρίζουν τις προσπάθειες της
Επιτροπείας της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας για εξαγωγή του
στοιχήματος των Κυπριακών Ιπποδρομιών στο εξωτερικό όπως επίσης
και οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια για καλυτέρευση των οικονομικών της
Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας.
Για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και για την
αναβάθμιση του αθλήματος καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, δυστυχώς
όμως κάποιοι με τις πράξεις τους απομακρύνουν τους ιδιοκτήτες και το
φίλιππο κοινό με εγκληματικές ενέργειες στο χώρο του ιπποδρόμου.
Μεταξύ άλλων ήταν και ο εμπρησμός του αυτοκινήτου του κ. Μιχάλη
Παπαπέτρου, Μέλους της Επιτροπείας της Λέσχης Ιπποδρομιών
Λευκωσίας και Μέλους της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου, το οποίο
βρισκόταν στο χώρο στάθμευσης πλησίον του Στίβου Επίδειξης και
μάλιστα κατά τη διάρκεια της Ιπποδρομιακής Συνάντησης. Δυστυχώς
μέχρι σήμερα η Αστυνομία δεν έχει οδηγήσει κανένα πρόσωπο ενώπιον
της δικαιοσύνης για τις τόσες εγκληματικές ενέργειες στο χώρο του
Ιπποδρόμου τα τελευταία χρόνια.
8. Εικονικές εγγραφές και αδικαιολόγητες διαγραφές στις ιπποδρομίες
Ο εντεταλμένος Κτηνίατρος από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μετά
από υπόδειξη της Αρμόδιας Επιτροπής, μετά τη λήξη της ώρας των
εγγραφών, προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο της ταυτότητας και της
φυσικής κατάστασης ίππων που έχουν εγγραφεί για να συμμετάσχουν στις
ιπποδρομίες. Ιδιαίτερα ίππων που έχουν μεγάλη αποχή, ίππων που έχουν
εγγραφεί από ένα προπονητή που έχει εγγράψει πέραν του ενός ίππου και
ίππων που ο αριθμός των εγγραφών στην ιπποδρομία είναι μικρός.
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Με τον έλεγχο που εξασκείται οι εικονικές εγγραφές και οι αδικαιολόγητες
διαγραφές έχουν περιοριστεί, όμως υπάρχουν περιπτώσεις όπου
προπονητές εγγράφουν ίππους για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος
αριθμός εγγραφών ούτως ώστε η ιπποδρομία να μην ακυρωθεί και
μετέπειτα τους διαγράφουν. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε
ολιγομελείς ομίλους με αποτέλεσμα να διεξάγονται ιπποδρομίες με μικρό
αριθμό συμμετοχών και περιορισμένο ενδιαφέρον.
Το θέμα εξετάστηκε σε συνεδρία που ήταν παρόντες εκπρόσωποι της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας
κατά την οποία αποφασίστηκε να γίνουν εισηγήσεις στα δύο Σώματα για
υιοθέτηση πρόσθετων διαδικασιών και οδηγιών με σκοπό τον περιορισμό
του προβλήματος στο ελάχιστο.
Είναι αδύνατο κάποιοι να μην αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που
δημιουργούνται από τέτοιες νοοτροπίες ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που
το άθλημα των ιπποδρομιών αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες.
9. Αγωγή Αρ. 1812/2008 Ε.Δ. Λευκωσίας (F16156)
Η πιο πάνω αγωγή αφορά απαίτηση του ενάγοντα εναντίον της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου για αποζημιώσεις λόγω ατυχήματος που
συνέβηκε όταν ο ενάγων ήταν στην υπηρεσία της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου το 2006.
Στις 9 Αυγούστου 2016, εκδόθηκε απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου
Λευκωσίας προς όφελος του ενάγοντος, με την οποία η Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου κλήθηκε να καταβάλει αποζημίωση στον ενάγοντα για το
ποσό των €400.000 περίπου. Εναντίον της πρωτόδικης απόφασης
καταχωρήθηκε έφεση στις 16 Σεπτεμβρίου 2016. Την 1η Μαρτίου 2017, ο
ενάγοντας έλαβε το ποσό των €85.000 από την ασφαλιστική εταιρεία όπου
η Αρχή ήταν ασφαλισμένη για ευθύνη εργοδότη, έναντι της οφειλής που
προκύπτει από την δικαστική απόφαση της 9ης Αυγούστου 2016. Η Λέσχη
Ιπποδρομιών Λευκωσίας έχει παραχωρήσει το ποσό των €115.000,00
στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου για την εν λόγω υπόθεση, και το
υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με δόσεις.
10. 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

15/5/2016, ιπποδρομία αρ. 397
ΠΙΚΛΗΣ
Βασίλης Χατζηγιάννης
Caffeine
€4,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

17/6/2016 , ιπποδρομία αρ. 492
ΟΦΙΛΟΣΜΑΣΟΣΙΕΦΚΟΣ
Γιώργος Τσιελεπής
Procaine
€7,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσία
Πρόστιμο

24/6/2016, ιπποδρομία αρ. 515
ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΡΑΣ
Κυριάκος Ρ. Κυριάκου
Embutramide
€2,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσίες
Πρόστιμο

31/8/2016, ιπποδρομία αρ. 691
ΣΕΡ ΠΠΕΚΡΗΣ
Πανίκος Τσιακκούρας
Nandrolone and 5a-estrane 3β, 17α-diol
€7,000

Ημερομηνία
Ίππος
Προπονητής
Ουσίες
Πρόστιμο

4/9/2016, ιπποδρομία αρ. 703
ΖΗΔΡΟΣ
Ντάν Χαιτά
Nandrolone and 5a-estrane 3β, 17α-diol
€7,000

Ημερομηνία
‘Ιππος
Προπονητής
Ουσίες
Πρόστιμο

16/11/2016, ιπποδρομία αρ. 886
ΣΕΡ ΜΙΛΙΚΟΣ
Κόκος Νικολάου
Phenylbutazone and oxyphenbutazone
€4,000
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ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
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: €6.700.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:
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 €10.680. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016: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 €10.680. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016: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
€6.000.
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
€6.000.
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 €11.160.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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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 €14.100. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 €9.910. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 1/1/2016: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 €9.910. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 1/1/2016:
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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
Χρηματικό έπαθλο:
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα.
€6.700. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:
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.
‘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 01/01/2016: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.
‘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 1/1/2016: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 €11.440. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 2017
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2014
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 κατά
τις εργάσιμες ημέρες από η ώρα 8:00 π.μ. – 1:00 μ.μ., στο γραφείο του
Ιπποδρομιάρχη, με δικαίωμα συμμετοχής €8.54.

22

Η επιβεβαίωση δήλωσης συμμετοχής θα γίνεται σε μια από τις πιο κάτω
ημερομηνίες και ώρες, στο γραφείο του Ιπποδρομιάρχη :
1)
2)

13 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ.
Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές

)€85.43.)€600.-

Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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 €12.200.
Επίδομα
Ιπποπαραγωγού.
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 2017
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2014
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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)

13 Φεβρουαρίου 2017,
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ.
Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές
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)€85.43.)€600.00.-

Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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
€11.440.
Επίδομα
Ιπποπαραγωγού.
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 2017
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2014
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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)

13 Φεβρουαρίου 2017, 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 8η Σεπτεμβρίου 2014 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 €12.200.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 2017
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2014
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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)

13 Φεβρουαρίου 2017, 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 8η Σεπτεμβρίου 2014 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
€11.160. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 €13.720. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 €6.700. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
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Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:
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
€13.720. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 €6.700.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Ίπποι που νίκησαν σε ιπποδρομία κατηγορίας 1 (Group 1) δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.
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Eπιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2016:
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 €13.720.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 “28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ” (LISTED)
4η εβδομάδα Οκτωβρίου. Κυπριακής εκτροφής ίπποι 2 ετών και Καθαρόαιμοι
ίπποι 2 ετών που γεννήθηκσν στην Κύπρο. 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 ‘Επαθλο €5.650.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Η ιπποδρομία είναι επιχορηγημένη από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας με
το ποσό των €1000 , για το έτος 2017 και συμπεριλαμβάνεται στο πιο πάνω
χρηματικό έπαθλο.
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24.

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 €14.100. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 2017
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2014
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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)

4 Σεπτεμβρίου 2017,
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 8η Σεπτεμβρίου 2014 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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25.

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 €15.000.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 2017
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2014
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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)

4 Σεπτεμβρίου 2017,
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 8η Σεπτεμβρίου 2014 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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26.

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
€10.290.
Επίδομα
Ιπποπαραγωγού.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 1/1/2017
Για κάθε νίκη θα επιβαρύνονται με ένα κιλό.

27.

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 €10.290. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 1/1/2017
Για κάθε νίκη θα επιβαρύνονται με ένα κιλό.

28.

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 €14.100.
Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
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 2017
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2014
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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:
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1)
2)

4 Σεπτεμβρίου 2017,
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 8η Σεπτεμβρίου 2014 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.

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 € 15.000. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν:α) O νικητής και οι ίπποι που κατέλαβαν τη 2η, 3η και 4η θέση του κυπέλλου
AMAΘΟΥΝΤΟΣ”.
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 2017
Ίπποι που γεννήθηκαν το έτος 2014
Η δήλωση συμμετοχής θα γίνεται μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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)

4 Σεπτεμβρίου 2017
ώρα 8:00 π.μ. μέχρι 1:00 μ.μ.
Στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που θα ληφθούν
οι εγγραφές
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)€85.43.)€600.00 .-

Ίππος για να δικαιούται να εγγραφεί στην ιπποδρομία θα πρέπει να δηλωθεί
για συμμετοχή μέχρι και την 8η Σεπτεμβρίου 2014 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).
30.

“ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΕΤΩΝ” Gr. 2
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
4η εβδομάδα Δεκεμβρίου – Κυπριακής εκτροφής ίπποι 2 ετών και Καθαρόαιμοι
ίπποι 2 ετών που γεννήθηκαν στην Κύπρο. Ελεύθερος Ισοζυγισμός.
Απόσταση 1600 μέτρα. Δεν παραχωρείται χάρη βαρών για μαθητευόμενους.
Χρηματικό ‘Επαθλο €11.800. Επίδομα Ιπποπαραγωγού.

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 10/5/2016 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο
κάτω: -

-

της Οδηγίας Γ2 – “Επισκέψεις Ιδιοκτητών”

-

της Οδηγίας Γ3 – “ Επισκέψεις μη Εξουσιοδοτημένων Προσώπων”

-

της Oδηγίας Ν3 – (i) “ Είσοδος Οχημάτων στην Περιοχή των
Στάβλων”

-

του Μέρους 26

-

της Οδηγίας “Ποσοστό 3% από τα χρηματικά έπαθλα πληρωμή
του μισθού των ιπποκόμων, μαθητευομένων αναβατών και
αναβατών προπονήσεως”

-

την απάλειψη της οδηγίας “Κατάθεση ‘Αδειας”

Γ2.

ΕΠIΣΚΕΨΕIΣ IΔIΟΚΤΗΤΩΝ
Απαγoρεύεται η είσoδoς στους ιδιοκτήτες στην περιοχή των στίβων και
στους χώρους των Αφετηριών.
Επιτρέπεται να εισέρχονται πεζοί οι ιδιοκτήτες ίππων στην περιοχή των
στάβλων και στους στάβλους του Ιπποδρόμου εκτός από την ημέρα της
ιπποδρομιακής συνάντησης μέχρι το τέλος των ιπποδρομιών.

Γ3.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην
περιοχή των στάβλων, στους στάβλους του Ιπποδρόμου, στην περιοχή
των στίβων και στους χώρους των Αφετηριών.

34

Ν3.
(i)

EΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ
Κτηνίατροι
Στην περιοχή των στάβλων επιτρέπεται να εισέρχονται με
αυτοκίνητο οποιαδήποτε ώρα οι Κτηνίατροι.
Για την στάθμευση των οχημάτων των Κτηνιάτρων θα
χρησιμοποιείται ο χώρος των συγκροτημάτων των στάβλων μόνο
εάν ο κτηνιατρικός εξοπλισμός που μεταφέρουν θα πρέπει να
μεταφερθεί με αυτοκίνητο διαφορετικά θα σταθμεύουν τα οχήματα
τους σε καθορισμένο από τη Λέσχη Ιπποδρομιών χώρο.
Πεταλωτές
Επιτρέπεται η είσοδος με αυτοκίνητο των πεταλωτών στην
περιοχή των στάβλων αλλά θα σταθμεύουν τα οχήματα τους σε
καθορισμένο από τη Λέσχη Ιπποδρομιών χώρο.
Μεταφορείς τροφών και στρωμάτων
Οι μεταφoρείς τρoφώv και στρωμάτωv επιτρέπεται vα εισέρχovται
με το αυτoκίvητo τους από τις 10.30 π.μ. εκτός απο την ημέρα
της ιπποδρομιακής συνάντησης.
Κατά την ημέρα της ιπποδρομιακής συνάντησης οι μεταφορείς
τροφών και στρωμάτων επιτρέπεται να εισέρχονται με το
αυτοκίνητο τους από τις 10.30 π.μ μέχρι και δύο ώρες πριν την
έναρξη της ιπποδρομιακής συνάντησης
Ιδιοκτήτες, Αναβάτες, Μαθητευόμενοι Αναβάτες, Αναβάτες
Προπόνησης, Ιπποκόμοι και άλλα μη εξουσιοδοτημένα
άτομα
Απαγορεύεται η είσοδος των αυτοκινήτων των ιδιοκτητών, των
αναβατών, των μαθητευόμενων αναβατών, των αναβατών
προπόνησης, των ιπποκόμων και άλλων μη εξουσιοδοτημένων
ατόμων.
Αξιωματούχοι Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και Λέσχης
Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Επιτρέπεται η είσοδος με αυτοκίνητο των αξιωματούχων της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και της Λέσχης Ιπποδρομιών
Λευκωσίας, των εργαζομένων υπαλλήλων της Ιπποδρομιακής
Αρχής και της Λέσχης Ιπποδρομιών στην περιοχή των στάβλων.
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Προπονητές
Απαγορεύεται η είσοδος των προπονητών με αυτοκίνητο κατά
την ημέρα της ιπποδρομιακής συνάντησης μέχρι και την ώρα
λήξης της.
Τις άλλες μέρες επιτρέπεται να εισέρχονται με αυτοκίνητο στην
περιοχή των στάβλων οι προπονητές που διατηρούν στάβλους
στον Ιππόδρομο ως πιο κάτω Κατά τη χειμερινή περίοδο* – δηλαδή από την τελευταία Κυριακή
του Οκτωβρίου μέχρι και το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου
επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος από τις 10.30 π.μ μέχρι τις
2.00 μ.μ. και το απόγευμα επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος
μετά τις 5.00 μ.μ.
Επίσης μπορούν οι προπονητές να εισέρχονται με αυτοκίνητο
στο συγκρότημα στάβλων που διατηρούν πριν τις 5.00 π.μ. όμως
δεν θα διακινούν το αυτοκίνητο τους μέχρι τις 10.30 π.μ.
Κατά την καλοκαιρινή περίοδο* – δηλαδή από την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου μέχρι και το τελευταίο Σάββατο του
Οκτωβρίου επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος από τις 11.00 π.μ.
μέχρι τις 3.00 μ.μ. και το απόγευμα επιτρέπεται η είσοδος και η
έξοδος μετά τις 7.00 μ.μ.
Επίσης μπορούν οι προπονητές να εισέρχονται με αυτοκίνητο
στο συγκρότημα στάβλων που διατηρούν πριν τις 5.00 π.μ. όμως
δεν θα διακινούν το αυτοκίνητο τους μέχρι τις 11.00 π.μ.
Οι προπονητές θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους εντός του
συγκροτήματος στάβλων που διατηρούν μόνο.
* Oι πιο πάνω ώρες είναι σύμφωνα με την αλλαγή της ώρας
όλες τις Ευρωπαικές χώρες. Εάν συμπέσει την ημέρα εκείνη
είναι ημέρα διεξαγωγής ιπποδρομιακής συνάντησης τότε
ισχύουν οι υπόλοιποι όροι εισόδου και ο εν λόγω κανονισμός
ισχύει από την επόμενη ημέρα.

σε
να
να
να

Ανώτατο όριο ταχύτητας τα 10Km/h.
Ανώτατο όριο ταχύτητας τα 10Km/h για όλα τα οχήματα.
(ii)

ΕΙΣOΔOΣ ΑΛΟΓΩN ΣΤOΥΣ ΣΤΙΒOΥΣ ΤOΥ IΠΠΟΔΡOΜOΥ ΓΙΑ
ΣΚOΠOΥΣ ΠΡOΠΟNΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞOΔOΣ ΑΠ'ΑΥΤOΥΣ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡOΠΟNΗΣΗΣ ΤOΥΣ.
Η είσοδος των ίππων στους στίβους του Ιπποδρόμου για
σκοπούς προπόνησης θα διενεργείται από καθορισμένο σημείο
εισόδου προς τον εξωτερικό στίβο παρά την αφετηρία των 1600
μέτρων.
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H έξoδoς τωv ίππων, μετά τη συμπλήρωση της πρoπόvησης
τoυς, κατά τηv επιστρoφή τoυς στηv Περιoχή Στάβλωv, θα
διεvεργείται από καθoρισμέvo σημείo εξόδoυ πρoς τηv Περιoχή
Στάβλωv παρά τo σημείo τωv 500 μέτρωv (2. 1/2 φέρλoγκς) τoυ
εξωτερικoύ στίβoυ.
Σε περιόδoυς βρoχώv, τα απoγεύματα ή σε άλλες περιπτώσεις
πoυ για τεχvικoύς λόγoυς o εξωτερικός στίβoς είvαι κλειστός και
χρησιμoπoιείται μόvo o εσωτερικός στίβoς για σκoπoύς
πρoπόvησης, η είσoδoς και έξoδoς τωv ίππων θα διεvεργείται
ΜΟΝΟ από τo σημείo τωv 500 μέτρωv (2 1/2 φέρλoγκς) τoυ
εξωτερικoύ στίβoυ.
Απαγoρεύεται η διέλευση ίππων από τo διάδρoμo μεταξύ τωv
Συγκρoτημάτωv Στάβλωv με αρ. 21, 22, 23, 24 και 28 για
σκoπoύς πρoπόvησης στoυς στίβoυς τoυ Iππόδρoμoυ.
Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων παρά το σημείο των 500
μέτρων και των 1600 μέτρων του εσωτερικού και εξωτερικού
στίβου προς αποφυγή ατυχημάτων.
(iii)

ΦOΡΤOΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΛΟΓΩN
Ο χώρoς παραπλεύρως της Κτηνιατρικής Κλινικής έχει καθοριστεί
ως χώρος φορτοεκφόρτωσης ίππων. Ο χώρος δεν θα
χρησιμοποιείται για στάθμευση οχημάτων.
Το οικόπεδο πίσω απο το συγκρότημα με αρ. 1, έχει καθοριστεί
ως χώρος φορτοεκφόρτωσης ίππων και στάθμευσης οχημάτων
μεταφοράς ίππων.

ΜΕΡΟΣ 26
1.

Η εταιρεία HORSEMEN ASSOCIATION Ltd, με αριθμό εγγραφής ΗΕ
348724 , νομίμως συσταθείσα σύμφωνα με το Περί Εταιρειών Νόμο
Κεφ.113 με εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία Κύπρος , είναι η
διαχειρίστρια του ταμείου ατυχημάτων και Συνταξιοδοτικού Σχεδίου
των προπονητών, αναβατών, μαθητευόμενων αναβατών, αναβατών
προπονήσεως και ιπποκόμων.

2.

Οι ακόλουθες εισφορές θα καταβάλλονται στην εταιρεία HORSEMEN
ASSOCIATION Ltd, για κάθε συμμετοχή ίππου σ’ οποιαδήποτε
ιπποδρομιακή συνάντηση ως συνεισφορές για λογαριασμό του ταμείου
ατυχημάτων στα ποσά και με τον τρόπο και κατά τους χρόνους που
καταγράφεται πιο κάτω, δηλαδή:
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Σε κάθε ιπποδρομιακή συνάντηση οι πιο κάτω αναφερόμενοι θα
καταβάλλουν στην εταιρεία HORSEMEN ASSOCIATION Ltd:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

Ιδιοκτήτης ίππου
Αναβάτες ή μαθητευόμενοι
Προπονητές: Για κάθε ίππο
που ανήκει στους στάβλους τους
Ιπποκόμοι και αναβάτες
προπονήσεως. Για κάθε ίππο
που φροντίζουν

€1,71.€0,85.€1,71.€0,85.-

Η Λέσχη Iππoδρoμιώv Λευκωσίας θα συνεισφέρει στην εταιρεία
HORSEMEN ASSOCIATION Ltd για λογαριασμό του Ταμείου
ποσό που να ισούται με το σύνολο των ποσών που έχει
κατατεθεί σαv συνεισφορά από τα πιο πάνω αναφερθέντα μέρη
ως καθορίζονται πιο πάνω.

3. Οι προαναφερόμενες
εισπράττονται ως εξής:

συνεισφορές

θα

πληρώνονται

και

θα

(i)

Η συνεισφορά των πρoπovητών θα καταβάλλεται στov
Iππoδρoμιάρχη κατά τηv ώρα εγγραφής ίππων.

(ii)

Η συvεισφoρά των αvαβατών η μαθητευόμενων αναβατών θα
αφαιρείται από τo δικαίωμα ανάβασης πoυ πληρώvεται σ'αυτόv ή
τoν μαθητευόμεvo.

(iii)

Οι ιδιοκτήτες του ίππου θα καταβάλλoυv τo πιo πάvω πoσό στov
Iππoδρoμιάρχη κατά τηv ώρα εγγραφής ίππων.

(iv)

Τη συvεισφoρά των ιππoκόμων και αναβατών προπονήσεων θα
τηv αφαιρεί o πρoπovητής από τo μισθό τoυ ιππoκόμoυ ή τoυ
αvαβάτη πρoπovήσεως και θα πληρώvεται στov Ιπποδρoμιάρχη
κατά τov ίδιo χρόvo πoυ καταβάλλεται και η συvεισφoρά τoυ
πρoπovητή.

(v)

Η Λέσχη Iππoδρoμιώv Λευκωσίας θα συvεισφέρει στην εταιρεία
HORSEMEN ASSOCIATION Ltd για λογαριασμό του Ταμείου
ποσό που να ισούται με το σύνολο των ποσών που έχει κατατεθεί
σαv συvεισφoρά από τα πιο πάνω αναφερθέντα μέρη ως
καθορίζονται πιο πάνω το αργότερο κάθε 90 μέρες.

4.

Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου θα τηρεί μόνο το λογιστικό τμήμα του
Ταμείου.

5.

Άτομο που αποζημιώθηκε με εφ’ άπαξ ποσό από το ταμείο
ατυχημάτων μπορεί να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια
την οποία κατείχε νοουμένου ότι :
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α)

θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης που του
καταβλήθηκε ως πιο κάτω :

(i)

€1000 προτού εκδοθεί η άδεια του.

(ii)

Μέσα στους πρώτους 12 μήνες θα πρέπει να επιστρέψει το
ποσό των €4,000 και για το σκοπό αυτό τα ποσοστά από τα
χρηματικά έπαθλα θα κατακρατούνται εις όφελος της εταιρείας
HORSEMEN ASSOCIATION Ltd μέχρι τη συμπλήρωση του πιο
πάνω ποσού. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το ποσό
των €4,000 μέχρι τη λήξη της περιόδου των 12 μηνών, ο
αδειούχος εντός 15 ημερών θα καταβάλει το υπόλοιπο ποσό
διαφορετικά θα του ανασταλεί η άδεια.

(iii)

Για το υπόλοιπο ποσό που θα παραμείνει, ο αδειούχος
υποχρεούται να καταβάλλει €4,000 κάθε 6 μήνες μέχρι της
εξόφλησης του υπόλοιπου ποσού. Για το σκοπό αυτό τα
ποσοστά από τα χρηματικά έπαθλα του αδειούχου θα
κατακρατούνται εις όφελος της εταιρείας HORSEMEN
ASSOCIATION Ltd . Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται το
ποσό των €4,000 μέχρι τη λήξη της περιόδου των 6 μηνών, ο
αδειούχος εντός 15 ημερών θα καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό
διαφορετικά θα του αναστέλλεται η άδεια.
Διευκρινίζεται ότι μέχρι €4,000 κάθε 6 μήνες μπορεί να
κατακρατείται από τα ποσοστά αδειούχου.

(iv)

Άτομο που αποζημιώθηκε με εφάπαξ ποσό από το ταμείο
ατυχημάτων και σήμερα κατέχει άλλη άδεια, αν και εφόσον
συνταξιοδοτηθεί και επιθυμεί να του εκδοθεί άλλη άδεια τότε θα
πρέπει να καταβάλλει όλο το ποσό με το οποίο αποζημιώθηκε
από το ταμείο ατυχημάτων με μία πληρωμή.

β) θα προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό ότι δύναται να εκτελέσει
την εργασία του.
6. Μέλη που θα εισπράξουν τη σύνταξη τους μπορούν να αιτηθούν ξανά
την ίδια επαγγελματική άδεια από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δύο
χρόνια μετά την παραλαβή της σύνταξης τους, και εφόσον επιστρέψουν
το 100% του εισπραχθέντος ποσού στην εταιρεία HORSEMEN
ASSOCIATION Ltd . Σε περίπτωση πού συνταξιοδοτημένο μέλος αιτηθεί
άλλης άδειας, θα του επιτρέπεται τρείς μήνες μετά τη συνταξιοδότηση
του, βάσει των παρακάτω:
(i) Προπονητές: Μπορούν να αιτηθούν άδεια αναβάτη ή αναβάτη

προπόνησης νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της
ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Μπορούν να
αιτηθούν την άδεια ιπποκόμου νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν
το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της
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Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών .
(ii) Αναβάτες: Μπορούν να αιτηθούν άδεια αναβάτη προπόνησης
νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους και
πληρούν τις προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Μπορούν να αιτηθούν την
άδεια προπονητή ή ιπποκόμου νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν
το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών .
(iii) Αναβάτες Προπόνησης: Μπορούν να αιτηθούν άδεια αναβάτη
νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους και
πληρούν τις προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Μπορούν να αιτηθούν την
άδεια προπονητή ή ιπποκόμου νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν
το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών.
(iv) Ιπποκόμοι: Μπορούν να αιτηθούν άδεια αναβάτη ή αναβάτη
προπόνησης νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της
ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών . Μπορούν να
αιτηθούν την άδεια προπονητή νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν
το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών .
ΠΟΣΟΣΤΟ 3% ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΩΝ ΙΠΠΟΚΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΠΠΟΚΟΜΟΥΣ
Το ποσοστό του 3% από τα χρηματικά έπαθλα θα καταβάλλεται στους
αδειούχους ιπποκόμους που εργοδοτούνται από αδειούχους προπονητές.
Η πληρωμή του μισθού των ιπποκόμων δεν είναι υποχρεωτική μέσω της
Ιπποδρομιακής Αρχής. Όσοι προπονητές επιθυμούν μπορούν να μην
καταβάλλουν τους μισθούς των ιπποκόμων που εργοδοτούν μέσω της
Ιπποδρομιακής Αρχής, αλλά να πληρώνονται απευθείας από τους
προπονητές από τους οποίους εργοδοτούνται.
Για τους ιπποκόμους που δεν καταβάλλεται ο μισθός μέσω της
Ιπποδρομιακής Αρχής οι προπονητές θα προσκομίζουν στα γραφεία της
Ιπποδρομιακής Αρχής μηνιαία κατάσταση αποδοχών και εισφορών και
βεβαίωση πληρωμής από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις του ιπποκόμου κάθε
2 μήνες, διαφορετικά το ποσοστό του 3% δεν θα καταβάλλεται.
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Σε περίπτωση που ο ιπποκόμος παύει να εργάζεται/εργοδοτείται, ο
προπονητής υποχρεούται να το δηλώσει αμέσως και γραπτώς στην
Ιπποδρομιακή Αρχή, διαφορετικά τα ποσά που αφορούν το 3% που
εισέπραξε κατά την περίοδο που δεν εργοδοτείται, θα επιστρέφονται από
τον προπονητή υποχρεωτικά στην Ιπποδρομιακή Αρχή.
Για την έκδοση άδειας σε αλλοδαπό ιπποκόμο από τρίτες χώρες απαιτείται
όπως κατατεθεί στα γραφεία της Ιπποδρομιακής Αρχής αντίγραφο του
συμβολαίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
που αφορά την εργοδότηση του αλλοδαπού ιπποκόμου από τον
προπονητή από τον οποίο θα εργοδοτείται.
Για την έκδοση άδειας σε ιπποκόμο από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης εκτός από τους Κύπριους, απαιτείται η κατάθεση στα γραφεία της
Ιπποδρομιακής Αρχής του ειδικού έντυπου συμπληρωμένου από τον
προπονητή από τον οποίο θα εργοδοτείται και σφραγισμένου από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Για την έκδοση άδειας σε ιπποκόμο από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται η κατάθεση στα γραφεία της Ιπποδρομιακής Αρχής
Επαγγελματικής Άδειας Φροντιστή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Στην περίπτωση που δεν εργοδοτείται ιπποκόμος από τον προπονητή του
ίππου το ποσοστό του 3% θα καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη του ίππου.
Για τους μαθητευόμενους αναβάτες και αναβάτες προπόνησης είναι
υποχρεωτική η πληρωμή του μισθού μέσω της Ιπποδρομιακής Αρχής.
- της απάλειψης της οδηγίας “Κατάθεση ‘Αδειας”
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 19/2016 της 12/5/2016



Στη συνεδρία της 7/6/2016 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο
κάτω:-

του Πίνακα Τελών του Κυπριακού Stud Book – Καθαρόαιμοι
‘Ιπποι και του Μητρώου μη Καθαρόαιμων ‘Ιππων – Κυπριακοί
‘Ιπποι

-

της Οδηγίας Sunday Pass και διαδικασία
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΩΝ ΙΠΠΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων – Πώλοι
Αίτηση για εγγραφή πώλου*
Πιστοποιητικό καταγωγής*
Διαβατήριο*
Εμφύτευση microchip*
Χρηματικό τέλος για DNA typing πώλου*
Πρόστιμο για εκπρόθεσμη Δήλωση Γέννησης ζώντος πώλου
(μετά την 1η Σεπτεμβρίου)
Πρόστιμο για καθυστερημένη Εγγραφή Πώλου μετά το έτος
γεννήσεως του

Εγγραφή ονόματος
8. Χορήγηση ονόματος (στη νόμιμη προθεσμία)
9. Χορήγηση ονόματος (πέρα της νομίμου προθεσμίας)
10. Αλλαγή ονόματος ίππου
Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων – Επιβήτορες
11. Εγγραφή επιβήτορα
12. Ετήσια άδεια για εισαγόμενους επιβήτορες κατά το χρόνο της
εγγραφής
13. Ετήσια άδεια από 1η Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου
14. Ετήσια άδεια από 15 Φεβρουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου
15. Ετήσια άδεια από 1η Μαρτίου μέχρι τέλος περιόδου οχείας
16. Χρηματικό τέλος για DNA typing επιβήτορα
17.
18.
19.
20.

Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων – Τοκάδες
Εγγραφή παρθένας τοκάδας**
Επανεμφάνιση πληροφοριών παραιτηθείσας τοκάδας
Πρόστιμο για τοκάδα που υπηρετείται χωρίς να έχει ταξινομηθεί
Χρηματικό τέλος για DNA typing τοκάδας***

21.
22.
23.
24.

Αλλαγή Ιδιοκτησίας
Πρώτη εγγραφή ιδιοκτήτη
Αλλαγή ιδιοκτησίας
Αίτηση για εγγραφή Εγγεγραμμένου Αντιπροσώπου
Μεταβίβαση ίππου από σύζυγο σε σύζυγο ή σε γονιό ή τέκνο

Άλλες χρεώσεις
25. Απώλεια διαβατηρίου και αίτηση για έκδοση νέου
26. Πιστοποιητικό εξαγωγής ίππου

€

17,09
8,54
17,09
25,63
64,93
85,43
170,86

8,54
34,17
85,43
256,29
128,15
128,15
854,30
1.708,60
64,93
17,09
170,86
170,86
64,93
51,26
34,17
51,26
Free
85,43
85,43

*Τα τέλη που αφορούν τους αριθμούς 1 μέχρι το 5 του πίνακα τελών δεν θα
καταβάλλονται για τους πώλους που θα γεννηθούν το έτος 2015, 2016 και 2017.
** Τα τέλη που αφορούν τον αριθμό 17 του πίνακα τελών δεν θα καταβάλλονται για
τις φοράδες που θα υπηρετηθούν για πρώτη φορά (παρθένες φοράδες) τα έτη 2015,
2016 και 2017.
*** Τα τέλη που αφορούν τον αριθμό 20 του πίνακα τελών δεν θα καταβάλλονται για
τα έτη 2015, 2016 και 2017.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ STUD BOOK
Κυπριακό Stud Book – Πώλοι
Αίτηση για εγγραφή πώλου*
Πιστοποιητικό καταγωγής*
Διαβατήριο*
Εμφύτευση microchip*
Χρηματικό τέλος για DNA typing πώλου*
Πρόστιμο για εκπρόθεσμη Δήλωση Γέννησης ζώντος πώλου
6.
(μετά την 1η Σεπτεμβρίου)
Πρόστιμο για καθυστερημένη Εγγραφή Πώλου μετά το έτος
7.
γεννήσεως του
1.
2.
3.
4.
5.

Εγγραφή ονόματος
8. Χορήγηση ονόματος (στη νόμιμη προθεσμία)
9. Χορήγηση ονόματος (πέρα της νομίμου προθεσμίας)
10. Αλλαγή ονόματος ίππου

85,43
170,86

8,54
34,17
85,43

Κυπριακό Stud Book – Επιβήτορες
11. Εγγραφή επιβήτορα
Ετήσια άδεια για εισαγόμενους επιβήτορες κατά το χρόνο της
12.
εγγραφής
13. Ετήσια άδεια από 1η Ιανουαρίου μέχρι 14 Φεβρουαρίου
14. Ετήσια άδεια από 15 Φεβρουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου
15. Ετήσια άδεια από 1η Μαρτίου μέχρι τέλος περιόδου οχείας
16. Χρηματικό τέλος για DNA typing επιβήτορα
17.
18.
19.
20.
21.

Κυπριακό Stud Book – Τοκάδες
Εγγραφή παρθένας τοκάδας**
Εγγραφή αλλοδαπής τοκάδας
Επανεμφάνιση πληροφοριών παραιτηθείσας τοκάδας
Πρόστιμο για τοκάδα που υπηρετείται χωρίς να έχει ταξινομηθεί
Χρηματικό τέλος για DNA typing τοκάδας***

22.
23.
24.
25.

Αλλαγή Ιδιοκτησίας
Πρώτη εγγραφή ιδιοκτήτη
Αλλαγή ιδιοκτησίας
Αίτηση για εγγραφή Εγγεγραμμένου Αντιπροσώπου
Μεταβίβαση ίππου από σύζυγο σε σύζυγο ή σε γονιό ή τέκνο

Άλλες χρεώσεις
26. Απώλεια διαβατηρίου και αίτηση για έκδοση νέου
Αίτηση για εγγραφή αλλοδαπού ίππου για συμμετοχή
27.
ιπποδρομίες
28. Πιστοποιητικό εξαγωγής ίππου

€
17,09
8,54
17,09
25,63
64,93

στις

256,29
128,15
128,15
854,30
1.708,60
64,93
17,09
17,09
170,86
170,86
64,93
51,26
34,17
51,26
Free
85,43
17,09
85,43

*Τα τέλη που αφορούν τους αριθμούς 1 μέχρι το 5 του πίνακα τελών δεν θα
καταβάλλονται για τους πώλους που θα γεννηθούν το έτος 2015, 2016 και 2017.
** Τα τέλη που αφορούν τον αριθμό 17 του πίνακα τελών δεν θα καταβάλλονται για
τις φοράδες που θα υπηρετηθούν για πρώτη φορά (παρθένες φοράδες) τα έτη 2015,
2016 και 2017.
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*** Τα τέλη που αφορούν τον αριθμό 21 του πίνακα τελών δεν θα καταβάλλονται για
τα έτη 2015, 2016 και 2017.

ΕΚΔΟΣΗ SUNDAY PASS ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ανάλογα με την χώρα προέλευσης τους απαιτείται:
α) Κύπριοι
I. Επαγγελματική άδεια φροντιστή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
II. Συμβόλαιο ασφάλειας ζωής, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και νοσηλείας
ή κάρτα για δωρεάν περίθαλψη από το Υπουργείο Υγείας.
β) Πολίτες από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από Κύπρο
I. Επαγγελματική άδεια φροντιστή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
II. Ειδικό έντυπο συμπληρωμένο από τον προπονητή από τον οποίο
εργοδοτείται και σφραγισμένο από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
III. Συμβόλαιο ασφάλειας ζωής, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και νοσηλείας
ή κάρτα για δωρεάν περίθαλψη από το Υπουργείο Υγείας.
γ) Αλλοδαποί από τρίτες χώρες
I. Επαγγελματική άδεια φροντιστή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
II. Αντίγραφο του συμβολαίου από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων που αφορά την εργοδότηση του αλλοδαπού
από τον προπονητή που τον εργοδοτεί (εξυπακούεται ότι θα έχει
ασφάλεια ζωής και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
Διαδικασία
Κάθε προπονητής θα υποβάλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή μέχρι πέντε
ονόματα ατόμων μαζί με τα δικαιολογητικά/έγγραφα/βεβαιώσεις/συμβόλαια
κλπ, όπως αναφέρεται πιο πάνω ανάλογα με την περίπτωση (α, β, γ) και
αφού τύχουν της έγκρισης μετέπειτα θα μπορεί ο προπονητής να αποτείνεται
για έκδοση Sunday Pass στον υπεύθυνο Λειτουργό Ασφαλείας. Το δικαίωμα
έκδοσης Sunday Pass θα πληρώνεται στο Λειτουργό Ασφαλείας κατά την
έκδοση του.
Διευκρινίζεται ότι θα εκδίδονται Sunday Pass μόνο στα άτομα που θα τύχουν
έγκρισης από την Ιπποδρομιακή Αρχή για κάθε προπονητή.
Κατάλογος των ατόμων στους οποίους θα εκδίδεται Sunday Pass για κάθε
Ιπποδρομιακή Συνάντηση θα γνωστοποιείται στον Ιπποδρομιάρχη και στον
Πρόεδρο των Ελλανοδικών από τον υπεύθυνο Λειτουργό Ασφαλείας.
Το δικαίωμα έκδοσης Sunday Pass καθορίζεται σε €1.00 για κάθε συνάντηση
και θα κατατίθεται στην Εταιρεία Horsemen Association Ltd.
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 23/2016 της 9/6/2016
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Στη συνεδρία της 28/6/2016 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο
κάτω:-

Α.
-

της Οδηγίας Ν3 (i) Eίσοδος οχημάτων στην περιοχή των στάβλων

-

του κανονισμού 10/3

-

του Μέρους 26 με την προσθήκη των κανονισμών 26/7 και 26/8

-

του κανονισμού 1/6

-

του κανονισμού 2/1

-

του κανονισμού 2/37

-

του κανονισμού 4/4 (i)

-

του κανονισμού 5/4

-

του κανονισμού 5/8

-

του κανονισμού 20/5

Β.

Της απάλειψης των πιο κάτω:-

του κανονισμού 2/52
της οδηγίας σελ. 175

Α.
Ν3.
(i)

EΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΣΤΑΒΛΩΝ
Κτηνίατροι και Χημικοί
Στην περιοχή των στάβλων επιτρέπεται να εισέρχονται με
αυτοκίνητο οποιαδήποτε ώρα οι Κτηνίατροι και οι Χημικοί.
Για την στάθμευση των οχημάτων των Κτηνιάτρων και των
Χημικών θα χρησιμοποιείται ο χώρος των συγκροτημάτων των
στάβλων μόνο εάν ο εξοπλισμός που μεταφέρουν θα πρέπει να
μεταφερθεί με αυτοκίνητο διαφορετικά θα σταθμεύουν τα οχήματα
τους σε καθορισμένο από τη Λέσχη Ιπποδρομιών χώρο.
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Πεταλωτές
Επιτρέπεται η είσοδος με αυτοκίνητο των πεταλωτών στην
περιοχή των στάβλων αλλά θα σταθμεύουν τα οχήματα τους σε
καθορισμένο από τη Λέσχη Ιπποδρομιών χώρο.
Μεταφορείς τροφών και στρωμάτων
Οι μεταφoρείς τρoφώv και στρωμάτωv επιτρέπεται vα εισέρχovται
με το αυτoκίvητo τους από τις 10.30 π.μ. εκτός απο την ημέρα
της ιπποδρομιακής συνάντησης.
Κατά την ημέρα της ιπποδρομιακής συνάντησης οι μεταφορείς
τροφών και στρωμάτων επιτρέπεται να εισέρχονται με το
αυτοκίνητο τους από τις 10.30 π.μ μέχρι και δύο ώρες πριν την
έναρξη της ιπποδρομιακής συνάντησης
Ιδιοκτήτες, Αναβάτες, Μαθητευόμενοι Αναβάτες, Αναβάτες
Προπόνησης, Ιπποκόμοι και άλλα μη εξουσιοδοτημένα
άτομα
Απαγορεύεται η είσοδος των αυτοκινήτων των ιδιοκτητών, των
αναβατών, των μαθητευόμενων αναβατών, των αναβατών
προπόνησης, των ιπποκόμων και άλλων μη εξουσιοδοτημένων
ατόμων.
Αξιωματούχοι Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και Λέσχης
Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Επιτρέπεται η είσοδος με αυτοκίνητο των αξιωματούχων της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και της Λέσχης Ιπποδρομιών
Λευκωσίας, των εργαζομένων υπαλλήλων της Ιπποδρομιακής
Αρχής και της Λέσχης Ιπποδρομιών στην περιοχή των στάβλων.
Προπονητές
Απαγορεύεται η είσοδος των προπονητών με αυτοκίνητο κατά
την ημέρα της ιπποδρομιακής συνάντησης μέχρι και την ώρα
λήξης της.
Τις άλλες μέρες επιτρέπεται να εισέρχονται με αυτοκίνητο στην
περιοχή των στάβλων οι προπονητές που διατηρούν στάβλους
στον Ιππόδρομο ως πιο κάτω Κατά τη χειμερινή περίοδο* – δηλαδή από την τελευταία Κυριακή
του Οκτωβρίου μέχρι και το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου
επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος από τις 10.30 π.μ μέχρι τις
2.00 μ.μ. και το απόγευμα επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος
μετά τις 5.00 μ.μ.
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Επίσης μπορούν οι προπονητές να εισέρχονται με αυτοκίνητο
στο συγκρότημα στάβλων που διατηρούν πριν τις 5.00 π.μ. όμως
δεν θα διακινούν το αυτοκίνητο τους μέχρι τις 10.30 π.μ.
Κατά την καλοκαιρινή περίοδο* – δηλαδή από την τελευταία
Κυριακή του Μαρτίου μέχρι και το τελευταίο Σάββατο του
Οκτωβρίου επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος από τις 10.30 π.μ.
μέχρι τις 3.00 μ.μ. και το απόγευμα επιτρέπεται η είσοδος και η
έξοδος μετά τις 7.00 μ.μ.
Επίσης μπορούν οι προπονητές να εισέρχονται με αυτοκίνητο
στο συγκρότημα στάβλων που διατηρούν πριν τις 5.00 π.μ. όμως
δεν θα διακινούν το αυτοκίνητο τους μέχρι τις 10.30 π.μ.
Οι προπονητές θα σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους εντός του
συγκροτήματος στάβλων που διατηρούν μόνο.
* Oι πιο πάνω ώρες είναι σύμφωνα με την αλλαγή της ώρας
όλες τις Ευρωπαικές χώρες. Εάν συμπέσει την ημέρα εκείνη
είναι ημέρα διεξαγωγής ιπποδρομιακής συνάντησης τότε
ισχύουν οι υπόλοιποι όροι εισόδου και ο εν λόγω κανονισμός
ισχύει από την επόμενη ημέρα.

σε
να
να
να

Ανώτατο όριο ταχύτητας τα 10Km/h.
Ανώτατο όριο ταχύτητας τα 10Km/h για όλα τα οχήματα.

(ii)

ΕΙΣOΔOΣ ΑΛΟΓΩN ΣΤOΥΣ ΣΤΙΒOΥΣ ΤOΥ IΠΠΟΔΡOΜOΥ ΓΙΑ
ΣΚOΠOΥΣ ΠΡOΠΟNΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞOΔOΣ ΑΠ'ΑΥΤOΥΣ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡOΠΟNΗΣΗΣ ΤOΥΣ.
Η είσοδος των ίππων στους στίβους του Ιπποδρόμου για
σκοπούς προπόνησης θα διενεργείται από καθορισμένο σημείο
εισόδου προς τον εξωτερικό στίβο παρά την αφετηρία των 1600
μέτρων.
H έξoδoς τωv ίππωv, μετά τη συμπλήρωση της πρoπόvησης
τoυς, κατά τηv επιστρoφή τoυς στηv Περιoχή Στάβλωv, θα
διεvεργείται από καθoρισμέvo σημείo εξόδoυ πρoς τηv Περιoχή
Στάβλωv παρά τo σημείo τωv 500 μέτρωv (2. 1/2 φέρλoγκς) τoυ
εξωτερικoύ στίβoυ.
Σε περιόδoυς βρoχώv, τα απoγεύματα ή σε άλλες περιπτώσεις
πoυ για τεχvικoύς λόγoυς o εξωτερικός στίβoς είvαι κλειστός και
χρησιμoπoιείται μόvo o εσωτερικός στίβoς για σκoπoύς
πρoπόvησης, η είσoδoς και έξoδoς τωv ίππων θα διεvεργείται
ΜΟΝΟ από τo σημείo τωv 500 μέτρωv (2 1/2 φέρλoγκς) τoυ
εξωτερικoύ στίβoυ.
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Απαγoρεύεται η διέλευση ίππων από τo διάδρoμo μεταξύ τωv
Συγκρoτημάτωv Στάβλωv με αρ. 21, 22, 23, 24 και 28 για
σκoπoύς πρoπόvησης στoυς στίβoυς τoυ Iππόδρoμoυ.
Απαγορεύεται η παρουσία ατόμων παρά το σημείο των 500
μέτρων και των 1600 μέτρων του εσωτερικού και εξωτερικού
στίβου προς αποφυγή ατυχημάτων.
(iii)

ΦOΡΤOΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΛΟΓΩN
Ο χώρoς παραπλεύρως της Κτηνιατρικής Κλινικής έχει καθοριστεί
ως χώρος φορτοεκφόρτωσης ίππων. Ο χώρος δεν θα
χρησιμοποιείται για στάθμευση οχημάτων.
Το οικόπεδο πίσω απο το συγκρότημα με αρ. 1, έχει καθοριστεί
ως χώρος φορτοεκφόρτωσης αλόγων και στάθμευσης οχημάτων
μεταφοράς ίππων.

ΜΕΡΟΣ 26
26/7.
(α) Μετά την καταβολή εφ’ άπαξ ποσού από το Ταμείο Ατυχημάτων επειδή
εμποδίζετο να διεκπεραιώσει την εργασία του αδειούχο άτομο, για κανένα
λόγο δεν μπορεί να του καταβληθεί για δεύτερη φορά εφ’ άπαξ ποσό με το
αιτιολογικό ότι αφορά άλλη άδεια που του χορηγήθηκε από την Ιπποδρομιακή
Αρχή μεταγενέστερα.
(β) Προπονητής που αποζημιώνεται με εφ’ άπαξ ποσό επειδή δεν μπορούσε
να διεκπεραιώσει την εργασία του δεν θα του χορηγείται καμία άδεια από την
Ιπποδρομιακή Αρχή.
(γ) Ιπποκόμος που αποζημιώνεται με εφ’ άπαξ ποσό επειδή δεν μπορούσε να
διεκπεραιώσει την εργασία του δεν θα του χορηγείται καμία άδεια από την
Ιπποδρομιακή Αρχή.
26/8.
Τo δικαίωμα έκδoσης άδειας ιππoκόμoυ της συvάvτησης (Sunday Pass)
καθoρίζεται σε €1.00 για κάθε ιπποδρομιακή συvάvτηση. Θα εισπράττεται από
τους Λειτουργούς Ασφάλειας και θα παραχωρούνται στην Εταιρεία
HORSEMEN ASSOCIATION LTD μέσω της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου.
Α. Άτομο που αποζημιώθηκε με εφ’ άπαξ ποσό από το ταμείο ατυχημάτων
επειδή εμποδίζεται να διεκπεραιώσει την εργασία του, δεν θα του εκδίδεται
άδεια ιπποκόμου συνάντησης (Sunday pass) ως επίσης δεν θα του
επιτρέπεται να εργάζεται στη αφετηρία κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις.
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Β1. Η έκδοση άδειας ιπποκόμου της συνάντησης (Sunday Pass) θα γίνεται
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ιπποδρομιακού Κώδικα.
Β2. Εάν εκδοθεί άδεια ιπποκόμου της συνάντησης (Sunday Pass) χωρίς να
ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στον Ιπποδρομιακό Κώδικα και
προκύψει οποιοσδήποτε τραυματισμός και /ή ατύχημα, η Εταιρεία HORSEMEN
ASSOCIATION LTD δεν θα φέρει καμία ευθύνη στο τραυματισμένο άτομο.
Β3. Εάν προκύψει οποιοδήποτε ατύχημα και ή τραυματισμός σε άτομο όπως
περιγράφεται πιο πάνω (Β2) σε αδειοδοτημένο πρόσωπο η Εταιρεία
HORSEMEN ASSOCIATON LTD δεν θα καλύψει ιατρικά και οποιαδήποτε
άλλα συναφή έξοδα και το τραυματισμένο αδειοδοτημένο πρόσωπο έχει
υποχρέωση να στραφεί εναντίον του προσώπου που έχει εκδώσει την άδεια.
Β4. Σε περίπτωση που παραβιάζονται οι όροι έκδοσης Sunday Pass, η
Εταιρεία HORSEMEN ASSOCIATION LTD δεν θα φέρει καμία ευθύνη και δεν
θα προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή ιατρικών και άλλων συναφών εξόδων σε
περίπτωση ατυχημάτων και ή τραυματισμών που έχουν συμβεί με τον τρόπο
αυτό.
10/3.
Ιπποκόμος ή αναβάτης προπόνησης δεν δικαιούται να είναι ιδιοκτήτης ή
συνιδιοκτήτης οποιουδήποτε ίππου.

Ελλαvoδίκες Συvαvτήσεωv
1/6.

(i)

Σε κάθε ιπποδρομιακή συνάντηση το Σώμα των Ελλανοδικών θα
αποτελείται από τέσσερις Ελλανοδίκες ως ακολούθως:
Ένα Πρόεδρο Ελλανοδικών, ένα Ανώτερο Ελλανοδίκη, ένα
Ελλανοδίκη και ένα Ελλανοδίκη Στίβου Επίδειξης (Paddock
Steward).
Ο Ελλανοδίκης Στίβου Επίδειξης δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου.
Τα κύρια καθήκοντα του Ελλανοδίκη Στίβου Επίδειξης θα είναι η
επιτήρηση της διαδικασίας διακίνησης ίππων και αναβατών
καθώς και η επίβλεψη όλων των ελεγχόμενων χώρων από τους
Ελλανοδίκες, η τήρηση της τάξης και γενικά η εφαρμογή των
προνοιών του Ιπποδρομιακού Κώδικα.

(ii)

Ο Πρόεδρoς τωv Ελλαvoδικώv θα καθoρίζει τα καθήκovτα τωv
Ελλαvoδικώv της ημέρας.

(iii)

Όλες oι απoφάσεις τωv Ελλαvoδικώv θα λαμβάvovται από τov
Πρόεδρo των Ελλανοδικών, από τον Ανώτερο Ελλανοδίκη και
από τον Ελλανοδίκη. Σε περίπτωση ισoψηφίας o Πρόεδρoς θα
έχει vικώσα ψήφo.
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2/1.

(iv)

Εάv o Πρόεδρoς τωv Ελλαvoδικώv απoυσιάζει, τότε θα
αvτικαθίσταται από άλλo Αvώτερo Ελλαvoδίκη, εάv είvαι δυvατό,
διαφoρετικά θα αvτικαθίσταται απo Ελλαvoδίκη της ημέρας.

(v)

Εάv πρoσέλθoυv λιγότερoι τωv τριών Ελλαvoδικώv
(Ανώτερος Ελλανοδίκης, Ελλανοδίκης, Ελλανοδίκης Στίβου
Επίδειξης), o Πρόεδρoς τωv Ελλαvoδικώv της ημέρας πρoβαίvει
σε εvέργειες oύτως ώστε vα υπάρχει o αριθμός τωv Ελλαvoδικώv
πoυ καθoρίζovται απo τηv Iππoδρoμιακή Αρχή για vα εκτελoύv
τα καθήκovτα της ημέρας.

(vi)

Ο Πρόεδρος των Ελλανοδικών ή ο Ανώτερος Ελλανοδίκης ή ο
Ελλανοδίκης θα παρακολουθεί την ιπποδρομία από το
Παρατηρητήριο των Ελλανοδικών.

Οι πιο κάτω αξιωματoύχoι πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvoι με άδεια πoυ
χoρηγείται ετήσια απo τoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής
Κύπρoυ:
Iππoδρoμιάρχης, Iσoζυγιστής, Ελλαvoδίκες, Ζυγιστής, Αφέτης, Κριτές
Αφίξεως, Αξιωματoύχoι Ασφάλειας και Κτηvίατρoι.
Ο Iππoδρoμιάρχης διoρίζεται απo τoυς Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv,
μετά από έγκριση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής.
Οι Κριτές Αφίξεως και oι Ελλαvoδίκες πρoτείvovται απo τoυς
Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv και διoρίζovται απo τoυς Εφόρoυς της
Iππoδρoμιακής Αρχής.
Νoείται ότι oι Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv θα κάvoυv τέτoιες
πρoτάσεις, ώστε vα δίδεται στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής η
ευκαιρία επιλoγής.

2/37. Ο Αφέτης μία ώρα πριν την έναρξη της ιπποδρομιακής συνάντησης θα
δηλώνει γραπτώς στους Ελλανοδίκες της ημέρας:α) τους ίππους που με δυσκολία εισέρχονται στο μηχάνημα εκκίνησης
και οι οποίοι θα εισέλθουν πρώτοι στο μηχάνημα εκκίνησης και
β) τους ίππους που παρουσιάζουν δυστροπίες εντός του μηχανήματος
εκκίνησης και οι οποίοι θα εισέλθουν τελευταίοι στο μηχάνημα
εκκίνησης.
Τα ονόματα των πιο πάνω ίππων θα καταγράφονται στην έκθεση των
Ελλανοδικών της ιπποδρομιακής συνάντησης.
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Διευκρινίζεται ότι ίππος που συμμετέχει για πρώτη φορά στις
ιπποδρομίες δεν μπορεί να δηλωθεί από τον Αφέτη ότι με δυσκολία
εισέρχεται στο μηχάνημα εκκίνησης ή παρουσιάζει δυστροπίες εντός
του μηχανήματος εκκίνησης.
Ο Αφέτης θα καλεί ονομαστικά τους ίππους οι οποίοι θα εισέρχονται
στις θυρίδες του μηχανήματος εκκίνησης ως πιο κάτω:Πρώτοι θα εισέρχονται στις θυρίδες που κληρώθηκαν οι ίπποι που με
δυσκολία εισέρχονται στο μηχάνημα εκκίνησης σύμφωνα με τη δήλωση
του Αφέτη.
Μετά θα ακολουθούν οι ίπποι που δεν παρουσιάζουν δυστροπίες εντός
του μηχανήματος εκκίνησης και τελευταίοι οι ίπποι που παρουσιάζουν
δυστροπίες εντός του μηχανήματος εκκίνησης σύμφωνα με τη δήλωση
του Αφέτη.
Οι ίπποι που δεν παρουσιάζουν δυστροπίες εντός του μηχανήματος
εκκίνησης θα διαχωρίζονται σε δύο ομάδες.
Η πρώτη ομάδα θα περιλαμβάνει τους ίππους που εισέρχονται στις
θυρίδες με τους μικρότερους αριθμούς και η άλλη ομάδα θα
περιλαμβάνει τους ίππους που εισέρχονται στις θυρίδες με τους
μεγαλύτερους αριθμούς.
Σε κάθε ομάδα ο αριθμός των ίππων θα είναι ίσος. Σε περίπτωση που
ο αριθμός των ίππων είναι μονός ο ίππος που έχει κληρωθεί να
εισέλθει στη θυρίδα με τον μεγαλύτερο αριθμό θα εισέρχεται τελευταίος
στο μηχάνημα εκκίνησης και πριν τους ίππους που παρουσιάζουν
δυστροπίες εντός του μηχανήματος εκκίνησης.
Η εισαγωγή των ίππων θα γίνεται ανά δύο, ένας ίππος από κάθε
ομάδα ταυτόχρονα αρχίζοντας από τους ίππους με τον πιο μικρό
αριθμό θυρίδας από κάθε ομάδα.
Νοείται ότι αν ο ίππος αρνείται να εισαχθεί στο μηχάνημα εκκίνησης
στην πρώτη προσπάθεια, τότε αφού τοποθετηθεί στον ίππο καλύπτρα
οφθαλμών, θα καταβάλλεται μία ακόμη προσπάθεια. Εάν ο ίππος
αρνείται να εισέλθει στη δεύτερη προσπάθεια, θα αποκλείεται. Η
χρονική διάρκεια και των δύο προσπαθειών δεν θα υπερβαίνει τα 90
δευτερόλεπτα.
4/4.
(i)

Τo πλήρες πρόγραμμα κάθε συvάvτησης πρέπει vα αvαφέρει τα
ovόματα τoυ Πρoέδρoυ τωv Ελλαvoδικώv, τoυ Ανώτερου
Ελλανοδίκη, του Ελλανοδίκη, του Ελλανοδίκη Στίβου Επίδειξης, τoυ
Iππoδρoμιάρχη, τoυ Ζυγιστή, τoυ Κριτή Άφιξης, τoυ Αφέτη και τoυ
Κτηvίατρoυ.
(ii)

Οι όρoι τωv ιππoδρoμιώv θα πρovooύv ότι:-
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(iii)



(α)

Η χρηματική ευθύvη σ'oπoιoδήπoτε στάδιo αλλά και η
συvoλική χρηματική ευθύvη για τoυς ίππoυς πoυ
διαγωvίζovται θα είvαι σύμφωvα με τα πoσoστά πoυ
καθoρίζovται απo καιρoύ εις καιρό απo τoυς Εφόρoυς της
Iππoδρoμιακής Αρχής.

(β)

Τo κατώτατo εγγυημέvo χρηματικό έπαθλo δεv μπoρεί vα
μεταβληθεί χωρίς τηv έγκριση τωv Εφόρωv της
Iππoδρoμιακής Αρχής.

(γ)

Η αξία τωv
δημoσιεύεται.

(α)

Στις ιππoδρoμίες o vικητής ίππoς θα λαμβάvει 65%, o
δεύτερoς 20%, o τρίτoς 10% και o τέταρτoς 5% τoυ
επάθλoυ εκτός όπoυ διαφoρετικά oρίζεται στoυς όρoυς της
ιππoδρoμίας.

(β)

Στις ιππoδρoμίες oι πρoπovητές, αvαβάτες και ιππoκόμoι
θα λαμβάvoυv 10%, 5% και 3% αvτίστoιχα από τα
χρηματικά έπαθλα πoυ κέρδισαv oι ίππoι.

(γ)

Χρηματικό έπαθλo θα δίδεται στoυς πρώτoυς τέσσερεις
ίππoυς πoυ κατέλαβαv αμειβόμεvη θέση εκτoς απo τις
ιππoδρoμίες όπoυ oρίζετε άλλη καταvoμή τoυ χρηματικoύ
επάθλoυ.

μή

χρηματικώv

επάθλωv

πρέπει

vα

Τα δικαιώματα εγγραφής σε ιπποδρομία και τα δικαιώματα
ανάβασης όταν καταβάλλονται από τους Διαχειριστές των
Συναντήσεων θα ισχύουν τα πιο κάτω:-

Α) Μη Κλασσικές Ιπποδρομίες
α) Από το ποσοστό του χρηματικού επάθλου που αφορά τους ιδιοκτήτες
των ίππων που τερμάτισαν στην 1η, 2η, 3η και 4η θέση:






Θα αποκόπτεται το ποσό των €6.83 για το δικαίωμα εγγραφής των
αμειβομένων ίππων της ιπποδρομίας (1ος, 2ος, 3ος, 4ος) το δε
υπόλοιπο ποσό των €7,47 για το δικαίωμα εγγραφής θα
καταβάλλεται τοις μετρητοίς στη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Θα αποκόπτεται το δικαίωμα ανάβασης των αμειβομένων ίππων
της ιπποδρομίας (1ος, 2ος, 3ος, 4ος)
Θα αποκόπτεται το δικαίωμα εγγραφής των €6,83 για τους ίππους
που διαγράφηκαν από την ιπποδρομία το δε υπόλοιπο ποσό των
€7,47 για το δικαίωμα εγγραφής θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς στη
Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Θα αποκόπτεται το δικαίωμα ανάβασης των ίππων που
διαγράφηκαν μετά την προζύγιση του αναβάτη.
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β)




Για τους μη αμειβόμενους ίππους (μη πλασέ) θα αποκόπτεται το
ποσό των €6,83 για το δικαίωμα εγγραφής από το επίδομα
συμμετοχής για μη αμειβόμενους ίππους το δε υπόλοιπο ποσό των
€7,47 για το δικαίωμα εγγραφής θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς στη
Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Το δικαίωμα ανάβασης για τους μη αμειβόμενους ίππους (μη
πλασέ) θα αποκόπτεται από το επίδομα συμμετοχής για μη
αμειβόμενους ίππους.

Β) Κλασσικές Ιπποδρομίες

(iv)



Από το ποσοστό του χρηματικού επάθλου που αφορά τους
ιδιοκτήτες των ίππων που τερμάτισαν στην 1η, 2η, 3η και 4η θέση θα
αποκόπτεται το δικαίωμα ανάβασης των αμειβομένων ίππων της
ιπποδρομίας 1ος, 2ος, 3ος και 4ος.



Το δικαίωμα εγγραφής στις Κλασσικές Ιπποδρομίες θα
καταβάλλεται τοις μετρητοίς για κάθε ίππο στον Ιπποδρομιάρχη
από τον ιδιοκτήτη του ίππου κατά την ώρα των εγγραφών.



Από το ποσό των εγγραφών θα αποκόπτεται το ποσό των €17,10
για το επιπρόσθετο δικαίωμα ανάβασης για κάθε ίππο που
συμμετέχει στην ιπποδρομία.



Για τους μη αμειβόμενους ίππους (μη πλασέ) το δικαίωμα
ανάβασης θα αποκόπτεται από το επίδομα συμμετοχής για μη
αμειβόμενους ίππους (μη πλασέ).

Σε περίπτωση πoυ παραλείπεται η δημoσίευση στo επίσημo
Πρόγραμμα η καταχώρηση oπoιoυδήπoτε μέρoυς τωv όρωv της
Iππoδρoμίας, oι Έφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής θα δίδoυv τέτoιες
εvτoλές πoυ θα θεωρoύσαv υπό τις περιστάσεις δίκαιo.

5/4.
Α. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΜΠΑΛΑΚΙΑ
Η σειρά εισόδου τωv ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης θα καθορίζεται με
κλήρωση κατά την οποία θα χρησιμοποιείται, ειδικό μηχάνημα με
«μπαλάκια».. Την ευθύνη για την κλήρωση θα έχει ο Ιπποδρομιάρχης, ο
οποίος θα την διεκπεραιώνει μετά που θα λήγει η ώρα δήλωσης των
αναβατών της ιπποδρομιακής συνάντησης σε καθορισμένη ώρα ώστε οι
ενδιαφερόμενοι αν επιθυμούν να παρευρίσκονται.
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Θα διεξάγεται μία κλήρωση για κάθε ιπποδρομία αρχίζοντας πάντοτε
από την πρώτη ιπποδρομία, θα ακολουθεί η δεύτερη ιπποδρομία , η
τρίτη ιπποδρομία κοκ. μέχρι και την τελευταία ιπποδρομία της
ιπποδρομιακής συνάντησης.
Για τις εκκινήσεις από όλες τις Αφετηρίες εκτός από τις εκκινήσεις από
την Αφετηρία των 1200 μέτρων στο μηχάνημα θα τοποθετούνται τόσα
μπαλάκια όσα και ο αριθμός των ίππων που παρέμειναν για να λάβουν
μέρος στην ιπποδρομία μετά την ώρα λήξης της δήλωσης των
αναβατών της ιπποδρομιακής συνάντησης π.χ. για ιπποδρομία που θα
λάβουν μέρος 7 ίπποι θα τοποθετούνται 7 μπαλάκια με αριθμό από 1
μέχρι και 7, για ιπποδρομία που θα λάβουν μέρος 8 ίπποι θα
τοποθετούνται 8 μπαλάκια με αριθμό από 1 μέχρι και 8 κοκ.
Σε περίπτωση διαγραφών ίππων μετά την κλήρωση στο μηχάνημα
εκκίνησης η σειρά εισόδου στο μηχάνημα εκκίνησης δεν θα αλλάζει.
Για τις εκκινήσεις από την Αφετηρία των 1200 μέτρων (απόσταση των
1200 και 2450 μέτρων) στο μηχάνημα θα τοποθετούνται όσα μπαλάκια
όσα και ο αριθμός των ίππων που παρέμειναν για να λάβουν μέρος
στην ιπποδρομία μετά την ώρα λήξης της δήλωσης των αναβατών της
ιπποδρομιακής συνάντησης. Συγκεκριμένα για ιπποδρομία που θα
λάβουν μέρος 12 ίπποι θα τοποθετούνται 12 μπαλάκια με αριθμό από
1 μέχρι και 12, σε ιπποδρομία που θα λάβουν μέρος 11 ίπποι, θα
τοποθετούνται 11 μπαλάκια με αριθμό 2 μέχρι και 12, σε ιπποδρομία
που θα λάβουν μέρος 10 ίπποι θα τοποθετούνται 10 μπαλάκια με
αριθμό 3 μέχρι και 12, σε ιπποδρομία που θα λάβουν μέρος 9 ίπποι θα
τοποθετούνται 9 μπαλάκια με αριθμό από 3 μέχρι και 11, σε
ιπποδρομία που θα λάβουν μέρος 8 ίπποι θα τοποθετούνται 8
μπαλάκια με αριθμό από 3 μέχρι και 10, κ.ο.κ.
Οι αντίστοιχοι αριθμοί 1 ή και 2 αναλόγως όταν οι ίπποι είναι λιγότεροι
θα αφαιρούνται από την κληρωτίδα πριν την κλήρωση των ίππων στο
μηχάνημα εκκίνησης.
Σε περίπτωση διαγραφών ίππων μετά την κλήρωση στο μηχάνημα
εκκίνησης η σειρά εισόδου στο μηχάνημα εκκίνησης δεν θα αλλάζει.
Για όλες τις κληρώσεις το πρώτο μπαλάκι που θα κληρωθεί θα αφορά
τον ίππο με τον αριθμό 1 ο οποίος θα εκκινεί από τη θυρίδα του
μηχανήματος εκκίνησης ο αριθμός της οποίας θα είναι αυτός που
αναγράφεται στο μπαλάκι, το δεύτερο μπαλάκι που θα κληρωθεί θα
αφορά τον ίππο με τον αριθμό 2 ο οποίος θα εκκινεί από τη θυρίδα του
μηχανήματος εκκίνησης ο αριθμός της οποίας θα είναι αυτός που
αναγράφεται στο μπαλάκι κοκ.
Β. ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Σε περίπτωση βλάβης ή μη λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο του
ειδικού μηχανήματος κλήρωσης με «μπαλάκια», η σειρά εισόδου των
ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης θα καθορίζεται με κλήρωση από
ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκεται στο “computer room” του
Ιπποδρόμου. Διευκρινίζεται ότι η κλήρωση από ηλεκτρονικό υπολογιστή
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θα αφορά όλες τις ιπποδρομίες νοουμένου ότι η βλάβη ή μη λειτουργία
του ειδικού μηχανήματος εντοπίστηκε προτού αρχίσει η κλήρωση. Σε
περίπτωση που η βλάβη ή η μη λειτουργία του μηχανήματος κλήρωσης
εντοπιστεί μετά που θα αρχίσει η κλήρωση, η κλήρωση από
ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνει μόνο για τις ιπποδρομίες για τις οποίες
δεν έχει γίνει ή δεν έχει ολοκληρωθεί η κλήρωση.
Θα γίνονται πέντε κληρώσεις και μετά θα ακολουθεί κλήρωση με
«μπαλάκια» ποια από τις πέντε κληρώσεις θα ισχύει.
Την ευθύνη για την κλήρωση θα έχει ο Ιπποδρομιάρχης, ο οποίος θα
την διεκπεραιώνει μετά που θα λήγει η ώρα δήλωσης των αναβατών της
ιπποδρομιακής συνάντησης σε καθορισμένη ώρα ώστε οι
ενδιαφερόμενοι αν επιθυμούν να παρευρίσκονται.
Διαδικασία που θα ακολουθείται
(α)

Για τη σειρά εισόδου των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης θα
γίνονται πέντε κληρώσεις μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή για
κάθε ιπποδρομιακή συνάντηση που θα περιλαμβάνει όλες τις
ιπποδρομίες και σε περίπτωση βλάβης ή μη λειτουργίας του
ειδικού μηχανήματος με μπαλάκια, η κλήρωση θα γίνεται μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή μόνο για τις ιπποδρομίες για τις οποίες
δεν έχει γίνει ή δεν έχει ολοκληρωθεί η κλήρωση.

(β)

Μετά την κλήρωση οι πέντε κατάλογοι της ιπποδρομιακής
συνάντησης θα υπογράφονται αμέσως από τον Ιπποδρομιάρχη
και τον εκπρόσωπο του Τμήματος Πληροφορικής οι οποίοι θα
παρίστανται κατά την κλήρωση.

(γ)

Αντίγραφα των πέντε καταλόγων που κληρώθηκαν για τη σειρά
εισόδου των ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης θα αποστέλλονται
στην Ιπποδρομιακή Αρχή με φαξ αμέσως μετά την κλήρωση.

(δ)

Οι πέντε κατάλογοι θα τοποθετούνται σε πέντε ξεχωριστούς
φακέλους οι οποίοι θα κλείνονται ερμητικά και θα μονογράφονται
από τον Ιπποδρομιάρχη και τον εκπρόσωπο του Τμήματος
Πληροφορικής. Ακολούθως θα μεταφέρονται από τον
Ιπποδρομιάρχη στο χώρο λήψης διαγραφών και αναβάσεων.

(ε)

Στο χώρο λήψης διαγραφών και αναβάσεων θα γίνεται αρίθμηση
των φακέλων από τον Ιπποδρομιάρχη και θα ακολουθεί κλήρωση
με «μπαλάκια» τα οποία θα φέρουν αριθμούς από το ένα μέχρι το
πέντε (1, 2, 3, 4, 5). Ο πρώτος αριθμός που θα κληρώνεται θα
αντιπροσωπεύει το φάκελο μέσα στον οποίο βρίσκεται ο
κατάλογος που θα ισχύει «έγκυρος» για τη σειρά εισόδου των
ίππων στο μηχάνημα εκκίνησης για τη συγκεκριμένη
ιπποδρομιακή συνάντηση.
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(ζ)

Αντίγραφο του καταλόγου που θα ισχύει επί του οποίου θα
σημειώνεται ο αριθμός κλήρωσης και η λέξη «έγκυρος» θα
υπογράφεται από τον Ιπποδρομιάρχη και θα αποστέλλεται με
φαξ στην Ιπποδρομιακή Αρχή αμέσως.

(η)

Ακολούθως θα ανοίγονται οι υπόλοιποι τέσσερεις φάκελοι. Στον
κάθε κατάλογο θα σημειώνεται ο αριθμός του φακέλου καθώς και
η λέξη «άκυρος» και ακολούθως θα αποστέλλονται αντίγραφα με
φαξ στην Ιπποδρομιακή Αρχή.

(θ)

Αντίγραφο του καταλόγου που θα ισχύει «έγκυρος» και των
υπόλοιπων τεσσάρων καταλόγων που δεν θα ισχύουν «άκυροι»
θα τοποθετούνται στην πινακίδα στο χώρο του καφενείου του
Ιπποδρόμου.

5/8.
Ίππος που διαγράφεται από τον ιδιοκτήτη του ή τον προπονητή του
κατά την ώρα των διαγραφών της ιπποδρομιακής συνάντησης δεν θα
μπορεί να λάβει μέρος σε ιπποδρομίες παρά μόνο μετά την παρέλευση
21 ημερών από την επόμενη ημέρα της συνάντησης κατά την οποία ο
ίππος διαγράφεται. Μετά την ώρα των διαγραφών οποιοσδήποτε ίππος
μπορεί να διαγραφεί με πιστοποιητικό αδειούχου από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κτηvιάτρoυ εφόσo η εξέταση τoυ ίππoυ έχει γίvει μέχρι και μία ώρα
τoυλάχιστo πριv τηv έvαρξη της ιππoδρoμιακής συvάvτησης.
Ίππος που διαγράφεται από την ιπποδρομία με το δικαιολογητικό ότι
δεν βρίσκεται αναβάτης κατά την ώρα δήλωσης των αναβατών της
συνάντησης για να δηλωθεί ότι θα τον ιππεύσει, ο προπονητής του θα
τιμωρείται με πρόστιμο €850.Σε ιπποδρομία όπου αμέσως μετά την ώρα της λήξης των διαγραφών
ή των αναβάσεων της συνάντησης παραμένουν για να διαγωνιστούν
ένας, δύο ή τρείς ίπποι η ιπποδρομία θα ακυρώνεται.
Σε ιπποδρομία όπου αμέσως μετά τη λήξη των διαγραφών
παραμείνουν για να διαγωνιστούν τέσσερις ίπποι μπορεί
οποιοσδήποτε ίππος να διαγραφεί από τον ιδιοκτήτη ή τον προπονητή
του χωρίς την επιβολή ποινής ή προστίμου εφόσον η διαγραφή γίνει
μέχρι και την καθορισμένη ώρα λήξης των δηλώσεων των αναβάσεων.
Στη διάρκεια της ιππoδρoμιακής συvάvτησης και μία ώρα πριv τηv
έvαρξη της, oπoιoσδήπoτε ίππoς πoυ βρίσκεται στo χώρo τoυ
Iππoδρόμoυ μπoρεί vα διαγραφεί μόvo απo τov Κτηvίατρo πoυ είvαι
καθήκov κατόπιv εξέτασης τoυ ίππoυ στo χώρo σελλώματoς. Αv δεv
είvαι δυvατό για τov ίππo vα oδηγηθεί στo χώρo σελλώματoς τότε o
Κτηvίατρoς πoυ είvαι καθήκov συvoδευόμεvoς απo τo Λειτoυργό
Ασφαλείας θα εξετάσει τov ίππo στo χώρo τoυ Iππoδρόμoυ όπoυ o
ίππoς θα βρίσκεται και αv ικαvoπoιηθεί θα εκδώσει πιστoπoιητικό για τη
διαγραφή τoυ ίππoυ.
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Για τoυς ίππoυς πoυ διαγράφovται στo χώρo τoυ Iππoδρόμoυ τα
κτηvιατρικά πιστoπoιητικά θα πρέπει vα παραδίvovται στov Πρόεδρο
τωv Ελλαvoδικώv τo αργότερo μία ώρα πριv τηv έvαρξη της πρώτης
ιππoδρoμίας.
Για τoυς ίππoυς πoυ διαγράφovται εκτός τoυ χώρoυ τoυ Iππoδρόμoυ τα
κτηvιατρικά πιστoπoιητικά θα πρέπει vα παραδίvovται στov
Iππoδρoμιάρχη τουλάχιστον μέσα σε 24 ώρες από την ημέρα
διεξαγωγής της ιππoδρoμιακής συvάvτησης. Ο Κτηνίατρος αμέσως μετά
την εξέταση του ίππου θα αποστέλλει και γραπτό μήνυμα (SMS) στο
κινητό τηλέφωνο του Ιπποδρομιάρχη και θα αναφέρει τους λόγους
διαγραφής του ίππου.
Αv oπoιoσδήπoτε ίππoς διαγραφεί μετά τηv ώρα δήλωσης αvαβατώv
υπό oπoιεσδήπoτε άλλες συvθήκες o ιδιoκτήτης θα πληρώvει πρόστιμo
€850.Στην περίπτωση που ίππος διαγράφεται από δύο ιπποδρομιακές
συναντήσεις χωρίς να μεσολαβεί συμμετοχή του και η δεύτερη
διαγραφή του γίνεται κατά το στάδιο των διαγραφών ο χρόνος που δεν
θα μπορεί να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες καθορίζεται σε 50 ημέρες
από την επόμενη ημέρα της συνάντησης κατά την οποία ο ίππος
διαγράφεται.
Η πρώτη διαγραφή του ίππου μπορεί να έχει γίνει είτε κατά το στάδιο
των διαγραφών είτε μετά τη λήξη της ώρας δήλωσης των αναβατών με
πιστοποιητικό κτηνιάτρου.
20/5.
(Α)

Αν σε ιπποδρομία ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι
μικρότερος από οκτώ (8) η ιπποδρομία ακυρώνεται, εκτός αν
είναι: (i)

Ιπποδρομία Κλασσική ή Ημικλασσική Ιπποδρομία.

(ii)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για διετείς ίππους μέδεν, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(iii)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για τριετείς ίππους μέδεν ή
ιπποδρομία με ειδικούς όρους για τριετείς ίππους μέδεν, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(iv)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για διετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από έξι (6).
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(Β)

(v)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για τριετείς ίππους νικητές ή
ιπποδρομία με ειδικούς όρους για τριετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι λιγότερος από έξι (6).

(vi)

Ιπποδρομία Ισοζυγισμού για τετραετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(vii)

Ιπποδρομία με ειδικούς όρους πρόσμιξης τριετών και τετραετών
ίππων, η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών
που λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(viii)

Ιπποδρομία Ισοζυγισμού πρόσμιξης για ίππους τεσσάρων ετών
νικητές και πέντε ετών νικητές, η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο
αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά
(7).

(ix)

Ιπποδρομία μικτή για διετείς ίππους μέδεν, η ιπποδρομία θα
ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι
μικρότερος από επτά (7).

(x)

Ιπποδρομία μικτή για διετείς ίππους νικητές, η ιπποδρομία θα
ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι
μικρότερος από επτά (7).

(xi)

Ιπποδρομία μικτή για διετείς ίππους νικητές μίας (1) ιπποδρομίας
και μέδεν, η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των
εγγραφών που λήφθηκαν είναι μικρότερος από έξι (6).

(xii)

Iπποδρομία μικτή για τετραετείς ίππους νικητές, η ιπποδρομία θα
ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι
μικρότερος από επτά (7).
Αν σε ιπποδρομία 4ης κλάσης ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από δέκα (10), η ιπποδρομία
ακυρώνεται.

Β.

της απάλειψης των πιο κάτω: -

-

του κανονισμού 2/52

-

της Οδηγίας σελ. 176 – “Διακοπή της εισαγωγής των ίππων στο
μηχάνημα εκκίνησης και επανατοποθέτησης τους.”
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 26/2016 της 30/6/2016
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Στη συνεδρία της 4/10/2016 ενέκριναν την τροποποίηση της Οδηγίας
“Κατάταξη Απαγορευμένων Ουσιών και Προβλεπόμενες Ποινές για
Ανεύρεση Απαγορευμένων Ουσιών σε ‘Ιππους”
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Οι Έφοροι κατέταξαν τις απαγορευμένες ουσίες σε τρείς κατηγορίες με
εξουσία προσθαφαίρεσης ως ακολούθως: Κατηγορία Ι.
α. Ουσίες που δρουν στο νευρικό σύστημα
β. Ουσίες που δρουν στο καρδιαγγειακό σύστημα
γ. Αναβολικά στεροειδή
δ. Ουσίες που δρουν στο αιμοποιητικό σύστημα
ε. Ουσίες που δρουν στο αναπνευστικό σύστημα
ζ. Κορτικοστεροειδή
Κατηγορία ΙΙ.
α. Ουσίες που δρουν στο ουροποιητικό σύστημα
β. Αντιφλεγμονώδη, αναλγητικά, αντιπυρετικά
γ. Μυοχαλαρωτικά
δ. Ουσίες που δρουν στο μυοσκελετικό σύστημα
ε. Τοπικά αναισθητικά
ζ. Παράγοντες επικαλύψεως (masking agents)
Κατηγορία ΙΙΙ.
α.
β.
γ.
δ.
ε.
ζ.

Αντιβιοτικά
Αντιπαρασιτικά
Ανοσοενισχυτικά
Ουσίες που δρουν στο πεπτικό σύστημα
Ουσίες που δρουν στον ενδοκρινικό σύστημα
Ουσίες που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΓΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΙΠΠΟΥΣ

Οι κυρώσεις που προβλέπονται για προπονητές μετά την ανεύρεση
απαγορευμένης ουσίας είναι :
(i)

Πρόστιμo μέχρι €25,000 (είκοσι πέντε χιλιάδες )

59

(ii)

Να τo κηρύξoυv ως απoκλεισμέvo πρόσωπo (a disqualified
person),

(iii)

Να τo απoπέμψoυv απo όλoυς τoυς χώρoυς τoυ Iππoδρόμoυ
πoυ είvαι κάτω απo τov έλεγχo τoυς (to warn him off).

Η κατάταξη της φαρμακολογικής δράσης μιας ουσίας, καθορίζεται από την
Ιπποδρομιακή Αρχή κατόπιν έρευνας και μελέτης. Για κάθε περίπτωση
ανεύρεσης απαγορευμένης ουσίας μετά την κατάταξη της, για την
φαρμακολογική δράση της θα ενημερώνεται γραπτώς η Πειθαρχική Επιτροπή
πριν την εκδίκαση της υπόθεσης.
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 40/2016 της 6/10/2016


Στη συνεδρία της 29/11/2016 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο
κάτω:-

της Οδηγίας “Διαγραφή ίππου και αποκλεισμός του 21 ημέρες
επειδή ο προπονητής του δεν αποδέχεται αντικατάσταση του
αναβάτη ή του μαθητευόμενου αναβάτη

-

του κανονισμού 2/17 – Πίνακας Βαρών κατά Ηλικία και Αποστάσεις
(European Pattern Committee)

-

του κανονισμού 26/5

-

του κανονισμού 20/5

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 21 ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗ Η
ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΒΑΤΗ

Σε περίπτωση που ο αναβάτης ή ο μαθητευόμενος αναβάτης ίππου δεν
μπορεί να τον ιππεύσει και υπάρχει άλλος αναβάτης ή μαθητευόμενος
αναβάτης να τον αντικαταστήσει και ο προπονητής του ίππου δεν αποδέχεται
να γίνει αντικατάσταση και διαγράφεται, ο ίππος δεν θα μπορεί να λάβει μέρος
στις ιπποδρομίες παρά μόνο μετά την παρέλευση 21 ημερών, από την
επόμενη ημέρα της συνάντησης κατά την οποία ο ίππος διαγράφηκε.
Σε περίπτωση που οι Ελλανοδίκες διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει αναβάτης ή
μαθητευόμενος αναβάτης για να γίνει αντικατάσταση ο ίππος θα διαγράφεται
αλλά δεν θα αποκλείεται για 21 ημέρες.
Διευκρινίζεται ότι η αντικατάσταση του αναβάτη θα γίνεται από άλλο αναβάτη
και η αντικατάσταση του μαθητευόμενου αναβάτη από άλλο μαθητευόμενο
αναβάτη.

60

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.

(iv)

Σε ιππoδρoμίες όπoυ διαγωvίζovται φoρβάδες διετείς ή τριετείς
με διαφoρετικό αριθμό vικώv τo αρχικό βάρoς για σκoπoύς
επιβαρύvσεωv καθoρίζεται στα 53 κιλά.

(v)

Σε ιππoδρoμίες όπoυ διαγωvίζovται διετείς ή τριετείς κήλωvες και
εκτoμίες με διαφoρετικό αριθμό vικώv τo αρχικό βάρoς για
σκoπoύς επιβαρύvσεωv καθoρίζεται 55 κιλά.

(vi)

Σε ιππoδρoμίες όπoυ διαγωvίζovται διετείς ή τριετείς κήλωvες,
εκτoμίες και φoρβάδες με διαφoρετικό αριθμό vικώv, oι
επιβαρύvσεις αρχίζoυv για μέv τoυς κήλωvες και εκτoμίες απo τα
55 κιλά, για δε τις φoρβάδες απo 53 κιλά.
Διευκριvίζεται ότι σε ιππoδρoμίες με επιβαρύvσεις αvάλoγα με τo
φύλo και τηv ηλικία, όπoυ διαγωvίζovται 2ετείς ή 3ετείς ίππoι με
διαφoρετικό αριθμό vικώv, τo κατώτατo όριo βάρoυς για μέv τoυς
κήλωvες και εκτoμίες θα είvαι 55 κιλά και για τις φoρβάδες 53
κιλά. (Δηλαδή θα υπoβιβάζovται τα βάρη για μέv τoυς κήλωvες
και εκτoμίες στα 55 κιλά και για τις φoρβάδες στα 53 κιλά).

(vii)

Στις ιπποδρομίες με ειδικούς όρους θα εφαρμόζονται οι
πρόνοιες των όρων της κάθε ιπποδρομίας.

(viii)

Πίνακας βαρών κατά ηλικία και αποστάσεις (European Pattern
Committee.)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ (EUROPEAN PATTERN COMMITTEE)
ΑΠΟΣΤ.
1.000 μ.
1.000 μ.
1.200 μ.
1.200 μ.
1.400 μ.
1.400 μ.
1.600 μ.
1.600 μ.
1.800 μ.
2.000 μ.
2.200 μ.
2.400 μ.
2.500 μ.
2.700 μ.
2.800 μ.
3.000 μ.
3.200 μ.

ΗΛ.
2-3
3-4
2-3
3-4
2-3
3-4
2-3
3-4
3-4
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5
3–4
4–5

ΙΑΝΝ.

ΦΕΒ.

ΜΑΡΤΗΣ

ΑΠΡΙΛΗΣ

6½

6½

6½

6½

6

5½

5

4½ 4

3½

3

2½

2

2

7

7

7

7

6½

6

5½

5

4½

4

3½

3

2½

2½

8½

8½

8

8

7½

7

6½

6

5½

5

4½

4

3½

3

9
9½
10
½
10½
½
11
1
11½
1
11½
1½
13
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9
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½
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1
11½
1
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1½
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9
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8½
9
9½

8
8½
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8
8½

7
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7
6½
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6
6½

5
5½
6
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5
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4
4½
4½
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4
4

ΑΥΓ.
ΣΕΠΤ.
ΟΚΤ.
ΝΙΟΒ.
10½ 9½ 9
8½ 8
8
7
7
1½ 1
½
½
11
10
9
9
8½ 8½ 8
8
2
1½ 1
1
½
½
13
12
11½ 10½ 10
9
9
9
2½ 2
1½ 1½ 1
1
½
½
14½ 13½ 13
12 11½ 11
10½ 10
3
2½ 2
2
1½ 1½ 1
1
3½ 3
2½ 2
1½ 1½ 1
1
3½ 3
2½ 2½ 2
2
1½ 1½

10

10

9½

9

8½

8

7

6½

6

5

4½

4

3½

3

2½

2½

2

1½

10½
½
11
½
11
1
12
1
12½
1

10½
½
11
½
11
1
12
1
12½
1
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9

8½ 8

7½

7

6

5½

5

4½

4

3½

3

3

2½

9½

9

8

7½

6½

6

5

4½

4

4

3½

3

8½

8

7

6½

5½

5

4½

4

3½

9

8

7½

6½

6

5½

5

4½

9

9

8

7

6½

6

5½

5

10

10½ 10

ΜΑΗΣ

7½

8½

10½ 10½ 9½ 9½ 9
½
½
11
11
10
10
9
½
½
11½ 11½ 10½ 10½ 9½
½
½

ΙΟΥΝΗΣ
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ΙΟΥΛΗΣ

ΔΕΚ.
7
7
7½

7½

8½

8½

9½
½
½
1

9
½
½
1

1½

1

1

2

2

1½

1½

3

2½

2

1½

1½

3

3

2½

2½

2

2

4

3½

3

2½

2½

2

2

4½

4

3½

3

2½

2½

2

ΜΕΡΟΣ 26
5.

Άτομο που αποζημιώθηκε με εφ’ άπαξ ποσό από το ταμείο
ατυχημάτων μπορεί να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια
την οποία κατείχε νοουμένου ότι :
α)

θα επιστρέψει ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης που του
καταβλήθηκε ως πιο κάτω :
(i)

€1000 προτού εκδοθεί η άδεια του.

(ii)

Μέσα στους πρώτους 12 μήνες θα πρέπει να επιστρέψει το
ποσό των €4,000 και για το σκοπό αυτό τα ποσοστά από τα
χρηματικά έπαθλα θα κατακρατούνται εις όφελος της
εταιρείας HORSEMEN ASSOCIATION Ltd μέχρι τη
συμπλήρωση του πιο πάνω ποσού. Σε περίπτωση που δεν
συμπληρωθεί το ποσό των €4,000 μέχρι τη λήξη της
περιόδου των 12 μηνών, ο αδειούχος εντός 15 ημερών θα
καταβάλει το υπόλοιπο ποσό διαφορετικά θα του ανασταλεί
η άδεια.

(iii)

Για το υπόλοιπο ποσό που θα παραμείνει, ο αδειούχος
υποχρεούται να καταβάλλει €3,000 κάθε 6 μήνες μέχρι της
εξόφλησης του υπόλοιπου ποσού. Για το σκοπό αυτό τα
ποσοστά από τα χρηματικά έπαθλα του αδειούχου θα
κατακρατούνται εις όφελος της εταιρείας HORSEMEN
ASSOCIATION Ltd . Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται
το ποσό των €3,000 μέχρι τη λήξη της περιόδου των 6
μηνών, ο αδειούχος εντός 15 ημερών θα καταβάλλει το
υπόλοιπο ποσό διαφορετικά θα του αναστέλλεται η άδεια.
Διευκρινίζεται ότι μέχρι €3,000 κάθε 6 μήνες μπορεί να
κατακρατείται από τα ποσοστά αδειούχου.

(iv)

Άτομο που αποζημιώθηκε με εφάπαξ ποσό από το ταμείο
ατυχημάτων και σήμερα κατέχει άλλη άδεια, αν και εφόσον
συνταξιοδοτηθεί και επιθυμεί να του εκδοθεί άλλη άδεια τότε
θα πρέπει να καταβάλλει όλο το ποσό με το οποίο
αποζημιώθηκε από το ταμείο ατυχημάτων με μία πληρωμή.

β) θα προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό ότι δύναται να εκτελέσει
την εργασία του.
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20/5.
(Α)

Αν σε ιπποδρομία ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι
μικρότερος από οκτώ (8) η ιπποδρομία ακυρώνεται, εκτός αν
είναι: (i)

Ιπποδρομία Κλασσική ή Ημικλασσική Ιπποδρομία.

(ii)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για διετείς ίππους μέδεν, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(iii)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για τριετείς ίππους μέδεν ή
ιπποδρομία με ειδικούς όρους για τριετείς ίππους μέδεν, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(iv)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για διετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από έξι (6).

(v)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για τριετείς ίππους νικητές ή
ιπποδρομία με ειδικούς όρους για τριετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από έξι (6).

(vi)

Ιπποδρομία Ισοζυγισμού για τετραετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(vii)

Ιπποδρομία με ειδικούς όρους πρόσμιξης τριετών και
τετραετών ίππων, η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός
των εγγραφών που λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(viii)

Ιπποδρομία Ισοζυγισμού πρόσμιξης για ίππους τεσσάρων
ετών νικητές και πέντε ετών νικητές, η ιπποδρομία θα
ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι
μικρότερος από επτά (7).

(ix)

Ιπποδρομία μικτή για διετείς ίππους μέδεν, η ιπποδρομία θα
ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι
μικρότερος από επτά (7).

(x)

Ιπποδρομία μικτή για διετείς ίππους νικητές, η ιπποδρομία
θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν
είναι μικρότερος από επτά (7).

(xi)

Ιπποδρομία μικτή για διετείς ίππους νικητές μίας (1)
ιπποδρομίας και μέδεν, η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο
αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι μικρότερος από
έξι (6).
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(xii)

Ιπποδρομία μικτή για τριετείς ίππους νικητές, η ιπποδρομία
θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν
είναι μικρότερος από επτά (7).

(xiii)

Iπποδρομία μικτή για τετραετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

Αν σε ιπποδρομία 4ης κλάσης ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από δέκα (10), η ιπποδρομία
ακυρώνεται.

(Β)

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 48/2016 της 1/12/2016


Στη συνεδρία της 20/12/2016 ενέκριναν την τροποποίηση της
παραγράφου 6 του Μέρους 26 ως πιο κάτω:-

ΜΕΡΟΣ 26
6. Μέλη που κατάθεσαν την άδεια τους για να εισπράξουν τη σύνταξη
τους μπορούν να αιτηθούν την ίδια επαγγελματική άδεια από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δύο χρόνια μετά την ημερομηνία
κατάθεσης της άδειας τους και εφόσον επιστρέψουν το 100% του
εισπραχθέντος ποσού στην Εταιρεία Horsemen Association Ltd. Σε
περίπτωση που συνταξιοδοτημένο μέλος αιτηθεί άλλης άδειας, θα
του επιτρέπεται τρείς μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της
άδειας του στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου, βάσει των
παρακάτω:
(i)

(ii)

Προπονητές: Μπορούν να αιτηθούν άδεια αναβάτη ή αναβάτη
προπόνησης νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της
ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών. Μπορούν να αιτηθούν την άδεια ιπποκόμου
νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους
και πληρούν τις προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
Αναβάτες: Μπορούν να αιτηθούν άδεια αναβάτη προπόνησης
νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους
και πληρούν τις προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Μπορούν να
αιτηθούν την άδεια προπονητή ή ιπποκόμου νοουμένου ότι
δεν υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις
προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών .
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(iii)

Αναβάτες Προπόνησης: Μπορούν να αιτηθούν άδεια αναβάτη
νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της ηλικίας τους
και πληρούν τις προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Μπορούν να
αιτηθούν την άδεια προπονητή ή ιπποκόμου νοουμένου ότι
δεν υπερβαίνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις
προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και των
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

(iv)

Ιπποκόμοι: Μπορούν να αιτηθούν άδεια αναβάτη ή αναβάτη
προπόνησης νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν το 45ο έτος της
ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών . Μπορούν να
αιτηθούν την άδεια προπονητή νοουμένου ότι δεν υπερβαίνουν
το 65ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν τις προϋποθέσεις της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών .
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 51/2016 της 22/12/2016



Στη συνεδρία της 24/1/2017 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο
κάτω:-

του κανονισμού 5/8
του κανονισμού 20/4
του κανονισμού 20/5
της οδηγίας “Ιπποδρομίες για 2ετείς ίππους”

5/8.
Ίππος που διαγράφεται από τον ιδιοκτήτη του ή τον προπονητή του
κατά την ώρα των διαγραφών της ιπποδρομιακής συνάντησης δεν θα
μπορεί να λάβει μέρος σε ιπποδρομίες παρά μόνο μετά την παρέλευση
21 ημερών από την επόμενη ημέρα της συνάντησης κατά την οποία ο
ίππος διαγράφεται. Μετά την ώρα των διαγραφών οποιοσδήποτε ίππος
μπορεί να διαγραφεί με πιστοποιητικό αδειούχου από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κτηvιάτρoυ εφόσo η εξέταση τoυ ίππoυ έχει γίvει μέχρι και μία ώρα
τoυλάχιστo πριv τηv έvαρξη της ιππoδρoμιακής συvάvτησης.
Ίππος που διαγράφεται από την ιπποδρομία με το δικαιολογητικό ότι
δεν βρίσκεται αναβάτης κατά την ώρα δήλωσης των αναβατών της
συνάντησης για να δηλωθεί ότι θα τον ιππεύσει, ο προπονητής του θα
τιμωρείται με πρόστιμο €850.-
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Σε ιπποδρομία, όπου αμέσως μετά την ώρα της λήξης των διαγραφών
ή των αναβάσεων της συνάντησης παραμένουν για να διαγωνιστούν
ένας, δύο ή τρείς ίπποι η ιπποδρομία θα ακυρώνεται, εκτός από τις
Κλασσικές Ιπποδρομίες και Ημικλασσικές Ιπποδρομίες,
Σε ιπποδρομία, όπου αμέσως μετά τη λήξη των διαγραφών
παραμείνουν για να διαγωνιστούν τέσσερις ίπποι μπορεί
οποιοσδήποτε ίππος να διαγραφεί από τον ιδιοκτήτη ή τον προπονητή
του χωρίς την επιβολή ποινής ή προστίμου εφόσον η διαγραφή γίνει
μέχρι και την καθορισμένη ώρα λήξης των δηλώσεων των αναβάσεων,
εκτός από τις Κλασσικές Ιπποδρομίες και Ημικλασσικές Ιπποδρομίες,
Στη διάρκεια της ιππoδρoμιακής συvάvτησης και μία ώρα πριv τηv
έvαρξη της, oπoιoσδήπoτε ίππoς πoυ βρίσκεται στo χώρo τoυ
Iππoδρόμoυ μπoρεί vα διαγραφεί μόvo απo τov Κτηvίατρo πoυ είvαι
καθήκov κατόπιv εξέτασης τoυ ίππoυ στo χώρo σελλώματoς. Αv δεv
είvαι δυvατό για τov ίππo vα oδηγηθεί στo χώρo σελλώματoς τότε o
Κτηvίατρoς πoυ είvαι καθήκov συvoδευόμεvoς απo τo Λειτoυργό
Ασφαλείας θα εξετάσει τov ίππo στo χώρo τoυ Iππoδρόμoυ όπoυ o
ίππoς θα βρίσκεται και αv ικαvoπoιηθεί θα εκδώσει πιστoπoιητικό για τη
διαγραφή τoυ ίππoυ.
Για τoυς ίππoυς πoυ διαγράφovται στo χώρo τoυ Iππoδρόμoυ τα
κτηvιατρικά πιστoπoιητικά θα πρέπει vα παραδίvovται στov Πρόεδρο
τωv Ελλαvoδικώv τo αργότερo μία ώρα πριv τηv έvαρξη της πρώτης
ιππoδρoμίας.
Για τoυς ίππoυς πoυ διαγράφovται εκτός τoυ χώρoυ τoυ Iππoδρόμoυ τα
κτηvιατρικά πιστoπoιητικά θα πρέπει vα παραδίvovται στov
Iππoδρoμιάρχη τουλάχιστον μέσα σε 24 ώρες από την ημέρα
διεξαγωγής της ιππoδρoμιακής συvάvτησης. Ο Κτηνίατρος αμέσως μετά
την εξέταση του ίππου θα αποστέλλει και γραπτό μήνυμα (SMS) στο
κινητό τηλέφωνο του Ιπποδρομιάρχη και θα αναφέρει τους λόγους
διαγραφής του ίππου.
Αv oπoιoσδήπoτε ίππoς διαγραφεί μετά τηv ώρα δήλωσης αvαβατώv
υπό oπoιεσδήπoτε άλλες συvθήκες o ιδιoκτήτης θα πληρώvει πρόστιμo
€850.Στην περίπτωση που ίππος διαγράφεται από δύο ιπποδρομιακές
συναντήσεις χωρίς να μεσολαβεί συμμετοχή του και η δεύτερη
διαγραφή του γίνεται κατά το στάδιο των διαγραφών ο χρόνος που δεν
θα μπορεί να συμμετάσχει σε ιπποδρομίες καθορίζεται σε 50 ημέρες
από την επόμενη ημέρα της συνάντησης κατά την οποία ο ίππος
διαγράφεται.
Η πρώτη διαγραφή του ίππου μπορεί να έχει γίνει είτε κατά το στάδιο
των διαγραφών είτε μετά τη λήξη της ώρας δήλωσης των αναβατών με
πιστοποιητικό κτηνιάτρου.
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20/4. Καμία μείωση της αξίας του επάθλου που δημοσιεύεται για
οποιαδήποτε ιπποδρομία δεν μπορεί να γίνει, εκτός στις ακόλουθες
περιπτώσεις ή μετά από έγκριση των Εφόρων της Ιπποδρομιακής
Αρχής.
(ι)

Σε ιπποδρομία «Γουωκόβερ» θα πληρώνεται το 10% της αξίας
του επάθλου.

(ιι)

Σε ιπποδρομία που λαμβάνουν μέρος δύο ίπποι θα πληρώνεται
το 25% της αξίας του επάθλου.

(ιιι)

Σε ιπποδρομία που λαμβάνουν μέρος
πληρώνεται το 50% της αξίας του επάθλου.

(ιv)

Σε ιπποδρομία που λαμβάνουν μέρος τέσσερεις
πληρώνεται το 75% της αξίας του επάθλου.

(v)

Σε ιπποδρομία που λαμβάνουν μέρος πέντε
πληρώνεται το 85% της αξίας του επάθλου.

τρεις

ίπποι

θα

ίπποι θα
ίπποι

θα

Νοείται ότι στις Κλασσικές (Pattern) και Ημικλασσικές (Listed)
ιπποδρομίες καμία μείωση της αξίας του επάθλου που δημοσιεύεται
για οποιαδήποτε ιπποδρομία δε θα γίνεται, οποιοσδήποτε και αν είναι
ο αριθμός των ίππων που συμμετέχουν.
20/5.
(Α)

Αν σε ιπποδρομία ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι
μικρότερος από οκτώ (8) η ιπποδρομία ακυρώνεται, εκτός αν
είναι: (i)

Ιπποδρομία Κλασσική ή Ημικλασσική Ιπποδρομία.

(ii)

Ιπποδρομία για διετείς ίππους, η ιπποδρομία θα
ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν
είναι μικρότερος από έξι (6).

(iii)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για τριετείς ίππους μέδεν ή
ιπποδρομία με ειδικούς όρους για τριετείς ίππους μέδεν,
η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των
εγγραφών που λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(iv)

Ιπποδρομία Βαρών κατ’ ηλικία για τριετείς ίππους νικητές
ή ιπποδρομία με ειδικούς όρους για τριετείς ίππους
νικητές, η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των
εγγραφών που λήφθηκαν είναι μικρότερος από έξι (6).

(v)

Ιπποδρομία Ισοζυγισμού για τετραετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών
που λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).
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(Β)

(vi)

Ιπποδρομία με ειδικούς όρους πρόσμιξης τριετών και
τετραετών ίππων, η ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο
αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι μικρότερος
από επτά (7).

(vii)

Ιπποδρομία Ισοζυγισμού πρόσμιξης για ίππους
τεσσάρων ετών νικητές και πέντε ετών νικητές,
η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών
που λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(viii)

Ιπποδρομία μικτή για τριετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών
που λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

(ix)

Iπποδρομία μικτή για τετραετείς ίππους νικητές, η
ιπποδρομία θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών
που λήφθηκαν είναι μικρότερος από επτά (7).

Αν σε ιπποδρομία 4ης κλάσης ο αριθμός των εγγραφών που
λήφθηκαν είναι μικρότερος από δέκα (10), η ιπποδρομία
ακυρώνεται.

ΟΙ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΤΕΙΣ ΙΠΠΟΥΣ
Οι ιπποδρομίες για διετείς ίππους διεξάγονται από το μήνα Ιούνιο.

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 4/2017 της 26/1/2017



Στη συνεδρία της 28/2/2017 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο
κάτω:-

κανονισμοί του Κυπριακού Stud Book – Kαθαρόαιμοι ‘Ιπποι και
του Μητρώου Μη Καθαρόαιμων ‘Ιππων – Κυπριακοί ‘Ιπποι
του κανονισμού 3/3
του κανονισμού 3/4
του κανονισμού 3/5
του κανονισμού 3/6
του κανονισμού 3/7
του κανονισμού 3/8
του κανονισμού 3/9
του κανονισμού 3/10
του κανονισμού 3/11
του κανονισμού 3/12
του κανονισμού 8/5
του κανονισμού 24/7
του κανονισμού 24/8
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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.
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.
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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

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.

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:
4.1.1
4.1.2
4.1.3

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
την πρώτη και την τελευταία ημερομηνία επίβασης και
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4.1.4

4.2

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

4.3

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) και η ταυτότητα της τοκάδας έχει
επαληθευτεί από το διαβατήριό της πριν την επίβαση.

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).

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:
5.1.1
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
6.1.2
6.1.3
6.1.4

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.

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 μόνιμο αποκλεισμό της ιδιότητάς του ως
Καθαρόαιμος και την αφαίρεσή του από το Κυπριακό Stud Book.
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

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,
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2.1.4
2.1.5

2.1.6
2.2
2.3
2.4
2.5

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.
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

3.4

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:
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, το πιστοποιητικό DNA του ίππου, και αν
πρόκειται για έγκυο τοκάδα, το πιστοποιητικό DNA του/των
επιβήτορα/επιβητόρων που την υπηρέτησε/σαν όταν ζητηθούν από τη
χώρα τελικού προορισμού. 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.
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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.
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
μαζί με το πιστοποιητικό DNA του ίππου, και αν πρόκειται για έγκυο τοκάδα, το
πιστοποιητικό DNA του/των επιβήτορα/επιβητόρων που την υπηρέτησε/σαν, αφού
ζητηθούν από τη χώρα τελικού προορισμού.
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.
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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.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
I. 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 πώλου. (Η τήρηση των οδηγιών
που αναφέρονται στο έντυπο είναι υποχρεωτική).
Μια τέτοια αίτηση υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του ίππου θα γίνεται αποδεκτή
για εξέταση μόνο αν ο πώλος αυτός έχει καταχωρηθεί στο Κυπριακό Stud Book ή
στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
Η αίτηση ονόματος πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του πώλου που έχει
εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και β) μια πρόσφατη σχηματική και
περιγραφική ταξινόμηση του ίππου (certificate of age and markings) υπογεγραμμένη
από κτηνίατρο.
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δεν θα προχωρεί στην εξέταση μιας τέτοιας αίτησης
όταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίππου (σχηματικά και περιγραφικά) δε
συνάδουν με αυτά που έχουν καταγραφεί πρωταρχικά και φυλάσσονται στα γραφεία
της και η ταυτότητα του ίππου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με εξέταση DNA.
Προκειμένου περί πώλου που γεννήθηκε στο εξωτερικό η εγγραφή του ονόματος του
μπορεί να γίνει μόνο από ή με την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής της χώρας όπου
αυτός γεννήθηκε.
Σε μια τέτοια περίπτωση η αίτηση εγγραφής του ονόματος πρέπει να υποβληθεί
μέσω της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου μετά την παραλαβή του πιστοποιητικού
εξαγωγής από την Αρχή Stud Book της χώρας προέλευσής του. Σημειώνεται ότι η
αίτηση ονόματος υπογεγραμμένη από το ιδιοκτήτη του πώλου πρέπει να
συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του πώλου που έχει εκδοθεί από την Αρχή Stud
Book της χώρας γέννησης του και β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική
ταξινόμηση του ίππου (certificate of age and markings) υπογεγραμμένη από
κτηνίατρο.
Η χορήγηση ονόματος βασίζεται στην διαθεσιμότητα των ονομάτων που
προτείνονται και στην συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς περί
χορηγήσεως ονομάτων οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω.
ΙΙ. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών τηρεί και δημοσιεύει ένα Διεθνή
κατάλογο προστατευόμενων ονομάτων. Ο κατάλογος περιέχει τα ονόματα
συγκεκριμένων ίππων η φήμη των οποίων βασίζεται στις επιδόσεις τους στις
ιπποδρομίες ή στην ιπποπαραγωγή.
Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ονόματα όταν αυτά εμφανίζονται στο Διεθνή
κατάλογο προστατευόμενων ονομάτων. Ο κατάλογος περιέχει περίπου 3,000
ονόματα.
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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 χρονικής
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 τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί και
δημοσιευτεί στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο, ούτε:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

όταν προφέρονται το ίδιο ή με παρόμοιο τρόπο με ένα όνομα που
βρίσκεται στο Διεθνή κατάλογο προστατευόμενων ονομάτων 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
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 αρχίζουν με ένα σημείο που δεν είναι γράμμα,
όταν έχει ήδη εγγραφεί για ένα αδελφό/ή και γονέα του εν λόγω ίππου.
όταν ανήκει σε όνομα διακεκριμένης εταιρείας, προϊόντος ή εμπορικό
όνομα χωρίς την γραπτή άδεια της Εταιρείας ή του Σώματος που
σχετίζεται με το συγκεκριμένο όνομα (τέτοια έγκριση ίσως δεν χρειάζεται
όταν η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου είναι ικανοποιημένη ότι το εν λόγω
όνομα έχει εναλλακτική κοινή χρήση).
όταν κατά τη γνώμη της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου μπορεί να
προκαλέσει σύγχυση στη διεξαγωγή των ιπποδρομιών ή του
στοιχήματος.
όταν πρόκειται για ονόματα ίππων με διακεκριμένη πορεία στην
ιπποπαραγωγή ή στον ιππόδρομο.

V. Τηρουμένων των πιο πάνω προϋποθέσεων που αφορούν την έγκριση ενός
ονόματος (δήλωση ονόματος που θα συνοδεύεται από το διαβατήριο του πώλου και
μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου για επαλήθευση της
ταυτότητας του) και νοουμένου ότι αυτό το όνομα είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τα
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κριτήρια που καθορίζονται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και λαμβάνοντας
υπόψη ότι αυτό δεν έχει κρατηθεί σύμφωνα με την επιμέρους διαδικασία VI που
περιγράφεται πιο κάτω, η Αρχή θα εγκρίνει τη δήλωση ονόματος και το όνομα θα
εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου βάσει αυτών των διαδικασιών και
κανονισμών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του στο Ιπποδρομιακό
Ημερολόγιο, εκτός εάν έχουν υποβληθεί λανθασμένα στοιχεία αναφορικά με
οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε η εγγραφή θα
καθίσταται αμέσως άκυρη.
Σε περίπτωση που εγγράφεται όνομα για ίππο που γεννήθηκε στο εξωτερικό τότε
παρατίθεται εντός παρενθέσεως μετά το όνομα του ίππου η συντομογραφία του
κράτους που δηλώνει τη χώρα γέννησης του και αποτελεί μέρος του εγγεγραμμένου
ονόματος του ίππου.
Ονοματοδότηση
VI. Όταν ένα όνομα είναι διαθέσιμο προς εγγραφή μπορεί να κρατηθεί για ένα
συγκεκριμένο πώλο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται γραπτώς προς την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Ένα τέτοιο όνομα το οποίο δημοσιεύεται στον
κατάλογο ονομάτων μπορεί να εγγραφεί μεταγενέστερα και θα είναι το όνομα του
ίππου νοουμένου ότι ο αιτητής υποβάλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου α) το
διαβατήριο που η Αρχή έχει εκδόσει για εκείνο τον πώλο και β) μια πρόσφατη
σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση υπογεγραμμένη από κτηνίατρο.
Διευκρινίζεται ότι κανένα όνομα που κρατείται, δεν αποτελεί αναγνώριση της
ταυτότητας ενός ίππου για τους σκοπούς των παρόντων διαδικασιών και
κανονισμών.
Αλλαγή ονόματος
VII. Ένα όνομα ίππου που έχει καταχωρηθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
και έχει δημοσιευτεί στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο μπορεί να αλλάξει μόνο όταν:
 η Αρχή αποφασίσει να διορθώσει ένα γραμματικά λανθασμένο όνομα.
 υποβληθεί αίτηση για καταχώρηση νέου ονόματος και εγκριθεί από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου βάση των παρόντων κανονισμών.
Η αίτηση για καταχώρηση νέου ονόματος σε ένα ίππο υποβάλλεται στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου με τον ίδιο τρόπο που υποβάλλεται και η αίτηση για
εγγραφή ενός ονόματος και πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του ίππου
που έχει εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μετά την πρώτη ταξινόμηση
του και β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου
(certificate of age and markings) υπογεγραμμένη από κτηνίατρο. Σημειώνεται ότι για
να επιτευχθεί η αλλαγή του ονόματος απαιτείται όπως ο ίππος επαναταξινομηθεί και
το νέο του όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου βάσει αυτών των
διαδικασιών και κανονισμών από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης του στο
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο.
Απαγορεύεται η αλλαγή ονόματος αν:



ο ίππος λάβει μέρος σε ιπποδρομίες
ο ίππος έχει εγγραφεί είτε ως τοκάδα αναπαραγωγής είτε ως επιβήτορας στο
Κυπριακό Stud Book ή στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων ίππων.
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Προκειμένου περί ίππου που γεννήθηκε στο εξωτερικό η αλλαγή του ονόματος του
μπορεί να γίνει μόνο από ή με την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής της χώρας όπου
αυτός γεννήθηκε.

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.
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

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.
Στη μη καθαρή γραμμή θα πρέπει είτε:
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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:
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
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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:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2

το όνομα του επιβήτορα,
το όνομα της τοκάδας,
ην 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) και η ταυτότητα της τοκάδας έχει
επαληθευτεί από το διαβατήριό της πριν την επίβαση.

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:
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

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 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).
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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:
5.1.1
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:
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4

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 ίππου καταχωρημένου στο
Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων (ή για τον οποίο έγινε αίτηση για καταχώρηση στο
Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων), κατά τη διάρκεια της σύλληψης, κύησης ή κατά
τη μετέπειτα ύπαρξή του, θα έχει ως αποτέλεσμα τον μόνιμο αποκλεισμό της
εγγραφής του στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
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.
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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
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.
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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 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.

2. Ίπποι ασαφές φύλου
2.1

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.
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2.2

2.3

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
I. 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 πώλου. (Η τήρηση των οδηγιών
που αναφέρονται στο έντυπο είναι υποχρεωτική).
Μια τέτοια αίτηση υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του ίππου θα γίνεται αποδεκτή
για εξέταση μόνο αν ο πώλος αυτός έχει καταχωρηθεί στο Κυπριακό Stud Book ή
στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων.
Η αίτηση ονόματος πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του πώλου που έχει
εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και β) μια πρόσφατη σχηματική και
περιγραφική ταξινόμηση του ίππου (certificate of age and markings) υπογεγραμμένη
από κτηνίατρο.
Η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου δεν θα προχωρεί στην εξέταση μιας τέτοιας αίτησης
όταν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ίππου (σχηματικά και περιγραφικά) δε
συνάδουν με αυτά που έχουν καταγραφεί πρωταρχικά και φυλάσσονται στα γραφεία
της και η ταυτότητα του ίππου δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με εξέταση DNA.
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Η χορήγηση ονόματος βασίζεται στην διαθεσιμότητα των ονομάτων που
προτείνονται και στην συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς περί
χορηγήσεως ονομάτων οι οποίοι αναφέρονται πιο κάτω.
ΙΙ. Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιπποδρομιακών Αρχών τηρεί και δημοσιεύει ένα Διεθνή
κατάλογο προστατευόμενων ονομάτων. Ο κατάλογος περιέχει τα ονόματα
συγκεκριμένων ίππων η φήμη των οποίων βασίζεται στις επιδόσεις τους στις
ιπποδρομίες ή στην ιπποπαραγωγή.
Δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ονόματα όταν αυτά εμφανίζονται στο Διεθνή
κατάλογο προστατευόμενων ονομάτων. Ο κατάλογος περιέχει περίπου 3,000
ονόματα.
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 χρονικής
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 τα οποία έχουν ήδη εγγραφεί και
δημοσιευτεί στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο, ούτε:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

όταν προφέρονται το ίδιο ή με παρόμοιο τρόπο με ένα όνομα που
βρίσκεται στο Διεθνή κατάλογο προστατευόμενων ονομάτων 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
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 αρχίζουν με ένα σημείο που δεν είναι γράμμα,
όταν έχει ήδη εγγραφεί για ένα αδελφό/ή και γονέα του εν λόγω ίππου.
όταν ανήκει σε όνομα διακεκριμένης εταιρείας, προϊόντος ή εμπορικό
όνομα χωρίς την γραπτή άδεια της Εταιρείας ή του Σώματος που
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σχετίζεται με το συγκεκριμένο όνομα (τέτοια έγκριση ίσως δεν χρειάζεται
όταν η Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου είναι ικανοποιημένη ότι το εν λόγω
όνομα έχει εναλλακτική κοινή χρήση).
10. όταν κατά τη γνώμη της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου, μπορεί να
προκαλέσει σύγχυση στη διεξαγωγή των ιπποδρομιών ή του
στοιχήματος.
11. όταν πρόκειται για ονόματα ίππων με διακεκριμένη πορεία στην
ιπποπαραγωγή ή στον ιππόδρομο.
V. Τηρουμένων των πιο πάνω προϋποθέσεων που αφορούν την έγκριση ενός
ονόματος (δήλωση ονόματος που θα συνοδεύεται από το διαβατήριο του πώλου και
μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου για επαλήθευση της
ταυτότητας του) και νοουμένου ότι αυτό το όνομα είναι διαθέσιμο σύμφωνα με τα
κριτήρια που καθορίζονται από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου και λαμβάνοντας
υπόψη ότι αυτό δεν έχει κρατηθεί σύμφωνα με την επιμέρους διαδικασία VI που
περιγράφεται πιο κάτω, η Αρχή θα εγκρίνει τη δήλωση ονόματος και το όνομα θα
εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου βάσει αυτών των διαδικασιών και
κανονισμών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του στο Ιπποδρομιακό
Ημερολόγιο, εκτός εάν έχουν υποβληθεί λανθασμένα στοιχεία αναφορικά με
οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε η εγγραφή θα
καθίσταται αμέσως άκυρη.
Ονοματοδότηση
VI. Όταν ένα όνομα είναι διαθέσιμο προς εγγραφή μπορεί να κρατηθεί για ένα
συγκεκριμένο πώλο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται γραπτώς προς την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου. Ένα τέτοιο όνομα το οποίο δημοσιεύεται στον
κατάλογο ονομάτων μπορεί να εγγραφεί μεταγενέστερα και θα είναι το όνομα του
ίππου νοουμένου ότι ο αιτητής υποβάλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου α) το
διαβατήριο που η Αρχή έχει εκδόσει για εκείνο τον πώλο και β) μια πρόσφατη
σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση υπογεγραμμένη από κτηνίατρο.
Διευκρινίζεται ότι κανένα όνομα που κρατείται, δεν αποτελεί αναγνώριση της
ταυτότητας ενός ίππου για τους σκοπούς των παρόντων διαδικασιών και
κανονισμών.
Αλλαγή ονόματος
VII. Ένα όνομα ίππου που έχει καταχωρηθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
και έχει δημοσιευτεί στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο μπορεί να αλλάξει μόνο όταν:
 η Αρχή αποφασίσει να διορθώσει ένα γραμματικά λανθασμένο όνομα.
 υποβληθεί αίτηση για καταχώρηση νέου ονόματος και εγκριθεί από την
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου βάση των παρόντων κανονισμών.
Η αίτηση για καταχώρηση νέου ονόματος σε ένα ίππο υποβάλλεται στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου με τον ίδιο τρόπο που υποβάλλεται και η αίτηση για
εγγραφή ενός ονόματος και πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο του ίππου
που έχει εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου μετά την πρώτη ταξινόμηση
του και β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου
(certificate of age and markings) υπογεγραμμένη από κτηνίατρο. Σημειώνεται ότι για
να επιτευχθεί η αλλαγή του ονόματος απαιτείται όπως ο ίππος επαναταξινομηθεί και
το νέο του όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου βάσει αυτών των
διαδικασιών και κανονισμών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης του στο
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο.
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Απαγορεύεται η αλλαγή ονόματος αν:



3/3.

ο ίππος λάβει μέρος σε ιπποδρομίες
ο ίππος έχει εγγραφεί είτε ως τοκάδα αναπαραγωγής είτε ως επιβήτορας στο
Κυπριακό Stud Book ή στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων ίππων.

(i)

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 πώλου. (Η τήρηση των οδηγιών που αναφέρονται στο
έντυπο είναι υποχρεωτική).

(ii)

Μια τέτοια αίτηση υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη του ίππου θα
γίνεται αποδεκτή για εξέταση μόνο αν ο πώλος αυτός έχει
καταχωρηθεί στο Κυπριακό Stud Book ή στο Μητρώο Μη
Καθαρόαιμων Ίππων.

(iii)

Η αίτηση ονόματος πρέπει να συνοδεύεται από:
α) το διαβατήριο του πώλου που έχει εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου και
β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου
(certificate of age and markings) υπογεγραμμένη από κτηνίατρο
(πρώτη ταξινόμηση).

(iv)

Προκειμένου περί πώλου που γεννήθηκε στο εξωτερικό η εγγραφή
του ονόματος του μπορεί να γίνει μόνο από ή με την έγκριση της
Αρμόδιας Αρχής της χώρας όπου αυτός γεννήθηκε. Σε μια τέτοια
περίπτωση η αίτηση εγγραφής του ονόματος πρέπει να υποβληθεί
μέσω της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου μετά την παραλαβή του
πιστοποιητικού εξαγωγής από την Αρχή Stud Book της χώρας
προέλευσης του. Σημειώνεται ότι η αίτηση ονόματος υπογεγραμμένη
από το ιδιοκτήτη του πώλου πρέπει να συνοδεύεται από α) το
διαβατήριο του πώλου που έχει εκδοθεί από την Αρχή Stud Book της
χώρας γέννησης του και β) μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική
ταξινόμηση του ίππου (certificate of age and markings)
υπογεγραμμένη από κτηνίατρο (πρώτη ταξινόμηση).

3/4. Τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων που αφορούν την έγκριση ενός
ονόματος (δήλωση ονόματος που θα συνοδεύεται από το διαβατήριο του
πώλου και μια πρόσφατη σχηματική και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου
για επαλήθευση της ταυτότητας του) και νοουμένου ότι αυτό το όνομα είναι
διαθέσιμο σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου, η Αρχή θα εγκρίνει τη δήλωση ονόματος και το όνομα θα
εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου από την επομένη ημέρα της
δημοσίευσης του στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο.
3/5. Σε περίπτωση που εγγράφεται όνομα για ίππο που γεννήθηκε στο εξωτερικό
τότε παρατίθεται εντός παρενθέσεως, μετά το όνομα του ίππου η
συντομογραφία του κράτους
που δηλώνει τη χώρα γέννησης του και
αποτελεί μέρος του εγγεγραμμένου ονόματος του ίππου.
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3/6. Οποιοδήποτε όνομα το οποίο προορίζεται για ένα ίππο έχει εγκριθεί και
δημοσιευτεί στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο προτού ο ίππος αυτός ταξινομηθεί,
δεν αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης της ταυτότητας του, ισχύει όμως μέχρι την
πρώτη ταξινόμηση του ίππου εκτός και εάν υποβληθεί μια αίτηση για
καταχώρηση νέου ονόματος. Διευκρινίζεται ότι σε μια τέτοια περίπτωση
καταχώρισης νέου ονόματος θα ισχύουν τα ίδια τέλη όπως και στη περίπτωση
αλλαγής του ονόματος ενός ίππου που έχει ήδη ταξινομηθεί.
3/7. Ένα όνομα ίππου που έχει καταχωρηθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή
Κύπρου και έχει δημοσιευτεί στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο μπορεί να
αλλάξει μόνο όταν υποβληθεί αίτηση για καταχώρηση νέου ονόματος και
εγκριθεί από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου.
Προκειμένου περί ίππου που γεννήθηκε στο εξωτερικό η αλλαγή του
ονόματος του μπορεί να γίνει μόνο από ή με την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής
της χώρας όπου αυτός γεννήθηκε.
3/8. Η αίτηση για καταχώρηση νέου ονόματος σε ένα ίππο υποβάλλεται στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου με τον ίδιο τρόπο που υποβάλλεται και η αίτηση
για εγγραφή ονόματος.
Τα δικαιώματα εγγραφής ονομάτων καθορίζονται στους Κανονισμούς του
Αρχείου Εγγραφής Ίππων.
3/9. Η αίτηση για αλλαγή ονόματος πρέπει να συνοδεύεται από α) το διαβατήριο
του ίππου που αναγράφει το όνομα του και έχει εκδοθεί από την Ιπποδρομιακή
Αρχή Κύπρου μετά την πρώτη ταξινόμηση του και β) μια πρόσφατη σχηματική
και περιγραφική ταξινόμηση του ίππου (certificate of age and markings)
υπογεγραμμένη από κτηνίατρο (επαναταξινόμηση). Δηλαδή για να επιτευχθεί η
αλλαγή του ονόματος απαιτείται όπως ο ίππος επαναταξινομηθεί και το νέο του
όνομα θα εγγράφεται και θα είναι το όνομα του ίππου από την επομένη ημέρα
της δημοσίευσης του στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο.
3/10. Απαγορεύεται η αλλαγή ονόματος για ίππο ο οποίος έχει:



λάβει μέρος σε ιπποδρομίες
εγγραφεί είτε ως τοκάδα αναπαραγωγής είτε ως επιβήτορας στο Κυπριακό
Stud Book ή στο Μητρώο Μη Καθαρόαιμων Ίππων.

3/11.

Σε κανένα ίππο δεν θα επιτρέπεται να διαγωνίζεται χωρίς όνομα.

3/12.

Κάθε πρόvoια τoυ Καvovισμoύ αυτoύ θα υπόκειται στις εξoυσίες πoυ
παρέχovται στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρου, δυvάμει τoυ
Καvovισμoύ 1/1 (v), vα δέχovται ή vα αρvoύvται vα δέχovται, ή vα ακυρώvoυv
oπoιαδήπoτε καταχώρηση σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς, αvεξάρτητα
oπoιασδήπoτε ερμηvείας περί τoυ αvτιθέτoυ, η oπoία δυvατό vα περιέχεται σε
μία τέτoια πρόvoια.

8/5.

(i)

Κάθε πρoπovητής θα εκτελεί τηv εργασία τoυ κατάλληλα και σύμφωvα
πάvτoτε με τα καλώς vooύμεvα συμφέρovτα τωv ιδιoκτητώv τoυ.
Οπoιαδήπoτε αμέλεια ή αvάρμoστη συμπεριφoρά σε ότι αφoρά τηv
εργασία τoυ, συvιστά παράπτωμα σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ
Iππoδρoμιακoύ Κώδικα.
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(ii)

Κάθε πρoπovητής πρέπει vα επιδεικvύει τov απαιτoύμεvo σεβασμό
πρoς τoυς Αξιωματoύχoυς της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ και της
Λέσχης
Iππoδρoμιώv
Λευκωσίας.
Οπoιαδήπoτε
αvάρμoστη
συμπεριφoρά έvαvτι τωv Αξιωματoύχωv της Iππoδρoμιακής Αρχής
Κύπρoυ και της Λέσχης Iππoδρoμιώv Λευκωσίας συvιστά παράπτωμα
σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς τoυ Iππoδρoμιακoύ Kώδικα.

(iii)

Πρoπovητής πoυ πρoπovεί ίππoυς εκτός Iππoδρόμoυ είvαι υπεύθυvoς
όπως oι ίππoι τoυ πoυ θα συμμετάσχoυv σε ιππoδρoμία, βρίσκovται 30
λεπτά τoυλάχιστov πριv τηv καθoρισμέvη ώρα διεξαγωγής της
ιππoδρoμίας εvσταβλισμέvoι σε χώρoυς πoυ θα καθoρίσoυv oι
Διαχειριστές τωv Συvαvτήσεωv διαφoρετικά oι Ελλαvoδίκες θα
επιβάλλoυv πρόστιμo €850,00.- στov πρoπovητή και θα μπoρoύv κατά
τηv κρίση τoυς vα απoκλείoυv τov ίππo από τoυ vα συμμετάσχει στηv
ιππoδρoμία.
Πρoπovητής πoυ πρoπovεί ίππoυς εvτός και εκτός Iππoδρόμoυ, είvαι
υπεύθυvoς όπως oι ίππoι τoυ πoυ πρoπovεί εκτός Iππoδρόμoυ και θα
συμμετάσχoυv σε ιππoδρoμία βρίσκovται τoυλάχιστov 30 λεπτά πριv
τηv καθoρισμέvη ώρα διεξαγωγής της ιππoδρoμίας σε στάβλoυς πoυ o
πρoπovητής έχει άδεια χρήσης από τη Λέσχη Iππoδρoμιώv Λευκωσίας,
διαφoρετικά oι Ελλαvoδίκες θα επιβάλλoυv πρόστιμo €850,00.- στov
πρoπovητή και θα μπoρoύv vα απoκλείoυv κατά τηv κρίση τoυς τov
ίππo από τoυ vα συμμετάσχει στηv ιππoδρoμία.

(iv)

Κάθε προπονητής θα υποβάλλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
μέσα στις πρώτες δύο εργάσιμες ημέρες του μηνός Ιανουαρίου
κατάλογο ΟΛΩΝ των ενσταβλισμένων ίππων στους εγκεκριμένους
στάβλους του, μαζί με τα ονόματα των ιδιοκτητών και σε περίπτωση
συνεταιρισμού ή εταιρείας να δίδονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.
Οι προπονητές θα παραδίδουν τους καταλόγους των ίππων υπό
προπόνηση τους για το μήνα Ιανουάριο, στο Γραφείο των Λειτουργών
Ασφαλείας. Προπονητής που δεν συμμορφώνεται, θα υπόκειται σε
πρόστιμο μέχρι €510,00.- και οι Έφοροι θα αποφασίζουν κατά πόσο ο
κατάλογος για το μήνα Ιανουάριο του προπονητή θα δημοσιευτεί στο
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο.
Οι μηνιαίοι κατάλογοι των υπό προπόνηση ίππων για το μήνα
Ιανουάριο θα δημοσιεύονται στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο τη δεύτερη
Πέμπτη του μηνός Ιανουαρίου και σε περίπτωση αργίας την αμέσως
επόμενη εργάσιμη μέρα.
Ίππος μπορεί να εγγραφεί στις ιπποδρομίες από τον προπονητή του
εφόσον περιλαμβάνεται στον κατάλογο του μηνός Ιανουαρίου που
δημοσιεύεται στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο. Η εγγραφή του ίππου στις
ιπποδρομίες μπορεί να γίνει από τον προπονητή του από την επόμενη
μέρα της δημοσίευσης στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο και εφόσον ο
ίππος περιλαμβάνεται στο μηνιαίο κατάλογο του προπονητή του.
Ίππος που έχει δηλωθεί υπό προπόνηση μετά τη λήξη υποβολής των
μηνιαίων καταλόγων στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας για το
μήνα Ιανουάριο δεν θα μπορεί να περιληφθεί στο μηνιαίο κατάλογο
του προπονητή του που θα δημοσιευτεί στο Ιπποδρομιακό
Ημερολόγιο.
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Ίππος που δηλώνεται υπό προπόνηση μετά τη λήξη της υποβολής
των καταλόγων για το μήνα Ιανουάριο και μετέπειτα μπορεί να
συμμετάσχει στις ιπποδρομίες μετά από 21 ημέρες από την επόμενη
ημέρα της δήλωσης από τον προπονητή του στο ειδικό βιβλίο
καταχωρήσεων που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών
Ασφαλείας διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του.
Διακίνηση Ίππων
(α)
Αλλαγή προπόνησης ίππου
Ο προπονητής στους στάβλους του οποίου μεταφέρεται ο
ίππος πρέπει να υπογράφει στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων
που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας.
(β)

Μεταφορά ίππου υπό προπόνηση
Ο προπονητής που παραλαμβάνει τον ίππο πρέπει να
υπογράφει στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται στο
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας.

(γ)

Μεταφορά ίππου εκτός προπόνησης
Ο προπονητής του οποίου εγκαταλείπει το στάβλο ο ίππος,
πρέπει να υπογράφει στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που
βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας.
Ο προπονητής πρέπει να δηλώνει το όνομα του ίππου όπως
είναι εγγεγραμμένο στο Αρχείο Εγγραφής Ίππων. Σε
περίπτωση που ο ίππος δεν έχει όνομα επειδή δεν έχει
ταξινομηθεί, να δηλώνεται η ημερομηνία γέννησης, το χρώμα,
το φύλο, ο πατέρας και η μητέρα.

Για τους μήνες Φεβρουάριο μέχρι Δεκέμβριο οι προπονητές δε θα
υποβάλλουν μηνιαίους καταλόγους για τους ίππους υπό προπόνηση
τους.
Με βάση τις μετακινήσεις των ίππων κάθε προπονητή που
καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται στο
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας και του τελευταίου μηνιαίου
καταλόγου που δημοσιεύτηκε θα διαμορφώνεται ο μηνιαίος κατάλογος
που θα δημοσιεύεται για το μήνα που ακολουθεί.
Η δημοσίευση των μηνιαίων καταλόγων για τους επόμενους μήνες
από το μήνα Φεβρουάριο μέχρι το μήνα Δεκέμβριο θα γίνεται τη
δεύτερη Πέμπτη κάθε μήνα και σε περίπτωση αργίας την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα του μήνα.
Οι κατάλογοι των ίππων υπό προπόνηση από το μήνα Φεβρουάριο
μέχρι το μήνα Δεκέμβριο θα περιλαμβάνουν και τους ίππους που
δηλώθηκαν στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται στο
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας μέχρι και τη μεσημβρία της
δεύτερης Τρίτης κάθε μήνα και σε περίπτωση αργίας την αμέσως
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι ίπποι που περιλαμβάνονται στους τελευταίους μηνιαίους
καταλόγους των ίππων υπό προπόνηση για τους μήνες Φεβρουάριο
μέχρι Δεκέμβριο θα μπορούν να συμμετάσχουν στις ιπποδρομίες μετά
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από 21 ημέρες από την επόμενη ημέρα της δήλωσης του προπονητή
τους στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται στο γραφείο των
Λειτουργών Ασφαλείας ότι είναι υπό προπόνηση διαφορετικά δεν θα
επιτρέπεται η συμμετοχή τους.
(v)

Οι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους σε ίππο που έχει
αλλάξει προπόνηση να εγγραφεί και να συμμετάσχει στις
ιπποδρομίες. Ο ίππος θα μπορεί να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες
μετά από 21 ημέρες από την επόμενη μέρα της δήλωσης του
προπονητή του ότι είναι υπό προπόνηση στο ειδικό βιβλίο
καταχωρήσεων των ίππων που βρίσκεται στο γραφείο των
Λειτουργών Ασφαλείας διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή
του.
Οι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους για να συμμετάσχει
στις ιπποδρομίες ίππος που δηλώθηκε υπό προπόνηση. Ο ίππος θα
μπορεί να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες μετά από 21 ημέρες από την
επόμενη ημέρα της δήλωσης του προπονητή του ότι είναι υπό
προπόνηση στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων που βρίσκεται στο
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η
συμμετοχή του.
Ίππος δηλωμένος υπό προπόνηση του οποίου ο προπονητής για
οποιοδήποτε λόγο παύει να κατέχει άδεια, μπορεί οι Έφοροι της
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου να δώσουν την έγκριση τους να
συμμετάσχει άμεσα στις ιπποδρομίες υπό την ευθύνη άλλου
προπονητή.

(vi)

Ίππος που έχει εγγραφεί για να συμμετάσχει σε ιπποδρομία δεν θα
διαγράφεται από την ιπποδρομία επειδή δεν περιλαμβάνεται στο
μηνιαίο κατάλογο των ίππων υπό προπόνηση του προπονητή του.

(vii)

(α)

Ίππος που ταξινομείται για πρώτη φορά και μετά την πρώτη
του ταξινόμηση δημοσιεύεται στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο
ότι ταξινομήθηκε, μπορεί να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες
υπό την ευθύνη του προπονητή του που φαίνεται στην
ταξινόμηση από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης στο
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο. Ίπποι που ταξινομήθηκαν για
πρώτη φορά θα περιλαμβάνονται στον αμέσως επόμενο
μηνιαίο κατάλογο του προπονητή τους όπως φαίνεται στην
ταξινόμηση που δημοσιεύτηκε στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο
εκτός εάν γίνει δήλωση του προπονητή στο ειδικό βιβλίο
καταχωρήσεων που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών
Ασφαλείας για αλλαγή προπόνησης του ίππου ή μεταφορά του
ίππου εκτός προπόνησης.
Ίππος που έχει εγγραφεί για να συμμετάσχει σε ιπποδρομία
μετά την πρώτη ταξινόμηση του και τη δημοσίευση του στο
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο δεν θα διαγράφεται από την
ιπποδρομία επειδή δεν περιλαμβάνεται στον μηνιαίο κατάλογο
των ίππων υπό προπόνηση.
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Οι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους σε ίππο που
έχει αλλάξει προπόνηση μετά την πρώτη ταξινόμηση του και τη
δημοσίευση του στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο να συμμετάσχει
στις ιπποδρομίες. Ο ίππος θα μπορεί να συμμετάσχει στις
ιπποδρομίες μετά από 21 ημέρες από την επόμενη ημέρα της
δήλωσης του προπονητή του στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων
που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας
διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του.
Οι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους για να
συμμετάσχει στις ιπποδρομίες ίππος που ήταν δηλωμένος υπό
προπόνηση κατά την πρώτη ταξινόμηση του που έγινε τον
προηγούμενο μήνα και ο προπονητής του το δήλωσε εκτός
προπόνησης. Ο ίππος θα μπορεί να συμμετάσχει στις
ιπποδρομίες μετά από 21 ημέρες από την επόμενη μέρα της
δήλωσης του προπονητή του στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων
που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας
διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του.
(β)

Ίππος που επαναταξινομείται λόγω αλλαγής ονόματος και
δημοσιεύεται
στο
Ιπποδρομιακό
Ημερολόγιο
ότι
επαναταξινομήθηκε, μπορεί να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες
υπό την ευθύνη του προπονητή του που φαίνεται στην
επαναταξινόμηση από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης
στο
Ιπποδρομιακό
Ημερολόγιο.
Ίπποι
που
επαναταξινομήθηκαν λόγω αλλαγής του ονόματος τους θα
περιλαμβάνονται στον αμέσως επόμενο μηνιαίο κατάλογο του
προπονητή τους όπως φαίνεται στην επαναταξινόμηση που
δημοσιεύτηκε στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο εκτός εάν γίνει
δήλωση του προπονητή στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων
που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας για
αλλαγή προπόνησης του ίππου ή μεταφορά του ίππου εκτός
προπόνησης.
Ίππος που έχει εγγραφεί για να συμμετάσχει σε ιπποδρομία
μετά την επαναταξινόμηση του και τη δημοσίευση του στο
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο δεν θα διαγράφεται από την
ιπποδρομία επειδή δεν περιλαμβάνεται στον μηνιαίο κατάλογο
των ίππων υπό προπόνηση.
Οι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους σε ίππο που
έχει αλλάξει προπόνηση μετά την επαναταξινόμηση του και τη
δημοσίευση του στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο να συμμετάσχει
στις ιπποδρομίες. Ο ίππος θα μπορεί να συμμετάσχει στις
ιπποδρομίες μετά από 21 ημέρες από την επόμενη ημέρα της
δήλωσης του προπονητή του στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων
που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας
διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του.
Οι Έφοροι μπορεί να δώσουν την έγκριση τους για να
συμμετάσχει στις ιπποδρομίες ίππος που ήταν δηλωμένος υπό
προπόνηση κατά την επαναταξινόμηση του που έγινε τον
προηγούμενο μήνα και ο προπονητής του το δήλωσε εκτός
προπόνησης. Ο ίππος θα μπορεί να συμμετάσχει στις
ιπποδρομίες μετά από 21 ημέρες από την επόμενη μέρα της
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δήλωσης του προπονητή του στο ειδικό βιβλίο καταχωρήσεων
που βρίσκεται στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας
διαφορετικά δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή του.
(viii)

Κάθε πρoπovητής θα απασχoλεί στoυς στάβλoυς ή στα
υπoστατικά τoυ μόvo αδειoύχα πρόσωπα.

(ix)

Πρoπovητής πoυ απασχoλεί πρόσωπo πoυ δεv είvαι αδειoύχo από τηv
Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €340,00.-

(x)

Κάθε πρoπovητής πoυ απασχoλεί πρόσωπo στoυς στάβλoυς τoυ,
χωρίς τηv έγκριση τoυ τελευταίoυ εργoδότη τoυ, ή χωρίς τηv άδεια της
Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ, θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι
€85,00.-

(xi)

Κάθε πρoπovητής θα έχει στηv υπηρεσία τoυ όχι περισσότερoυς από 2
μαθητευόμεvoυς ταυτόχρovα, εκτός αv τoυ έχει δoθεί η άδεια από τηv
Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ για περισσότερoυς από δύo.

(xii)

Πρoπovητής πoυ εργoδoτεί μαθητευόμεvo χωρίς συμβόλαιo
εγκεκριμέvo από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ θα τιμωρείται με
πρόστιμo μέχρι €170,00.-

(xiii)

Πρoπovητής πoυ θα απoυσιάσει από τo χώρo της εργασίας τoυ χωρίς
vα δηλώσει αvτικαταστάτη τoυ θα τιμωρείται με πρόστιμo μέχρι €1000.-

(xiv)

Πρoπovητής πoυ εργoδoτεί μαθητευόμεvo χωρίς:(α)

τηv έγκριση της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ

(β)

τηv έγκριση τoυ πατέρα ή κηδεμόvα τoυ μαθητευoμέvoυ,

(γ)

τηv συγκατάθεση τoυ πρoπovητή με τov oπoιo o
μαθητευόμεvoς είχε συμβόλαιo,
Θα τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €170,00.-

24/7.

Επιβήτορας που του χορηγήθηκε άδεια το τρέχον έτος δεν μπορεί να
ταξινομηθεί για να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες πριν την 31η Αυγούστου.
Μετά την πιο πάνω ημερομηνία μπορεί να ταξινομηθεί για να συμμετάσχει σε
ιπποδρομίες μετά από έγκριση των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου. Το αίτημα του ιδιοκτήτη θα υποβάλλεται γραπτώς επί του
σχετικού εντύπου.
Επιβήτορας που δεν του χορηγήθηκε άδεια το τρέχον έτος μπορεί να
ταξινομηθεί και να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες μετά από έγκριση των
Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου πριν την 31η Αυγούστου. Το
αίτημα του ιδιοκτήτη θα υποβάλλεται γραπτώς επί του σχετικού εντύπου.
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24/8.

Φορβάδα που υπηρετήθηκε το τρέχον έτος μπορεί να ταξινομηθεί για να
συμμετάσχει στις ιπποδρομίες μετά την 31η Αυγούστου μετά από έγκριση
των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου νοουμένου ότι δεν
εγκυμονεί, κτηνιατρικό πιστοποιητικό θα κατατίθεται. Το αίτημα του ιδιοκτήτη
θα υποβάλλεται γραπτώς επί του σχετικού εντύπου.
Φορβάδα που υπηρετήθηκε το προηγούμενο έτος μπορεί να ταξινομηθεί για
να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες πριν την 31η Αυγούστου του επόμενου
έτους, μετά από έγκριση των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και
νοουμένου ότι δεν εγκυμονεί, κτηνιατρικό πιστοποιητικό θα κατατίθεται. Το
αίτημα του ιδιοκτήτη θα υποβάλλεται γραπτώς επί του σχετικού εντύπου.
Φορβάδα αναπαραγωγής που δεν υπηρετήθηκε το προηγούμενο και το
τρέχον έτος, μπορεί να ταξινομηθεί για να συμμετάσχει στις ιπποδρομίες μετά
από έγκριση των Εφόρων της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου. Το αίτημα του
ιδιοκτήτη θα υποβάλλεται γραπτώς επί του σχετικού εντύπου.

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 9/2017 της 2/3/2017



Στη συνεδρία της 25/4/2017 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο
κάτω:-

- Οδηγία Ν1
- Υιοθέτηση Οδηγίας που αφορά τις επαγγελματικές άδειες που
εκδίδονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Ν1. ΠΡΟΣΛΗΨΗ IΠΠΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΞΩΤΕΡIΚΟ
Για την πρόσληψη ιπποκόμων και αναβατών προπόνησης από το
εξωτερικό, οι προπονητές θα υποβάλλουν αίτηση στην Ιπποδρομιακή
Αρχή.
Η αίτηση θα συvoδεύεται ταυτόχρονα από την επαγγελματική άδεια που
εκδίδεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα για τον αναβάτη
προπόνησης απαιτείται επαγγελματική άδεια εκπαιδευτή / αναβάτη
προπόνησης και για τον ιπποκόμο επαγγελματική άδεια φροντιστή.
Επίσης απαιτείται άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος για τον ιπποκόμο
και τον αναβάτη προπόνησης από το αρμόδιο Υπουργείο της
Δημοκρατίας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ο ιππoκόμoς και ο αναβάτης προπόνησης δεv επιτρέπεται vα αvαλάβει
εργασία στoυς στάβλoυς πριv από τηv έκδoση άδειας από τoυς
Εφόρoυς.

98

Επαγγελματικές άδειες εκπαιδευτών, φροντιστών και πεταλωτών
ίππων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
Για την έκδοση αδειών από την Ιπποδρομιακή Αρχή σε:
 Προπονητές, αναβάτες και μαθητευόμενους αναβάτες απαιτείται να
κατέχουν επαγγελματική άδεια εκπαιδευτή.
 Αναβάτες προπόνησης απαιτείται να κατέχουν επαγγελματική άδεια
αναβάτη προπόνησης.
 Ιπποκόμους απαιτείται να κατέχουν επαγγελματική άδεια φροντιστή.
 Πεταλωτές απαιτείται να κατέχουν επαγγελματική άδεια πεταλωτή.
από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 17/2017 της 27/4/2017



Στη συνεδρία της 09/05/2017 ενέκριναν την τροποποίηση των πιο
κάτω:-

-

του κανονισμού 1/12
του κανονισμού 8/16

Κανονισμός 1/12
(i)

Οι Ελλαvoδίκες έχoυv εξoυσία vα διεvεργoύv έρευvα, ρυθμίζoυv,
ελέγχoυv, εvημερώvovται και εκδικάζoυv υπoθέσεις πoυ αφoρoύv
στη διαγωγή τωv αξιωματoύχωv, ιδιoκτητώv, πρoπovητώv,
αvαβατώv, ιππoκόμωv, τoυ πρoσωπικoύ τωv στάβλωv και όλωv
τωv πρoσώπωv πoυ συχvάζoυv στις εξέδρες, ή σε κάθε άλλo
μέρoς πoυ χρησιμoπoιείται για τoυς σκoπoύς της Συvάvτησης.

(ii)

Oι Ελλανοδίκες μετά από έρευνα θα τιμωρούν οποιοδήποτε
πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση τους ευθύνονται
για την αδικαιολόγητη ή και ασυνεπή απόδοση ίππου.
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Κανονισμός 8/16
(i)

Κάθε πρoπovητής πρέπει vα δίvει τέτoιες oδηγίες στov αvαβάτη
τoυ, ώστε o ίππoς vα μπoρεί vα απoδώσει τo μέγιστo τωv
δυvατoτήτωv τoυ.

(ii)

Πρoπovητής τoυ oπoίoυ o ίππoς δεv απέδωσε τo μέγιστo τωv
δυvατoτήτωv τoυ εξαιτίας λαvθασμέvωv oδηγιώv θα τιμωρείται.

(iii)

Πρoπovητής τoυ oπoίoυ o ίππoς δεv απέδωσε τo μέγιστo τωv
δυvατoτήτωv τoυ, λόγω ασθεvείας, κακής κατάστασης ή
ακαταλληλότητας θα τιμωρείται.

(iv)

Προπονητής που ευθύνεται για την αδικαιολόγητη ή και
ασυνεπή απόδοση ίππου του θα τιμωρείται.

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 19/17 της 11/5/2017
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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

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Registered broodmares

1492

1535

1535

1479

1517

1182

1122

1122

1058

878

Τοκάδες

1492

1535

1535

1479

1517

1182

1122

1122

1058

878

Total mares served

1031

930

875

776

764

689

579

436

475

450

Επιβάσεις

1031

930

875

776

764

689

579

436

475

450

Stallions

56

49

49

50

45

45

38

33

33

33

Επιβήτορες

56

49

49

50

45

45

38

33

33

33

Conception

712

642

603

527

571

542

418

304

345

366

Συλλήψεις

712

642

603

527

571

542

418

304

345

366

Mares with produce

663

601

566

481

535

504

391

279

295

341

Γεννήσεις

663

601

566

481

535

504

391

279

295

341

700

Mares with produce - Γεννήσεις
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2013

2014

2015

2016

Thoroughbred breeding summary
Στατιστικά αναπαραγωγής για Καθαρόαιμα

Year - Έτος

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Registered broodmares

825

822

808

777

786

559

519

518

483

388

Τοκάδες

825

822

808

777

786

559

519

518

483

388

Total mares served

536

446

404

336

333

315

258

199

202

199

Επιβάσεις

536

446

404

336

333

315

258

199

202

199

Stallions

56

49

49

50

45

45

38

33

33

33

Επιβήτορες

56

49

49

50

45

45

38

33

33

33

Conception

357

297

266

224

234

246

184

133

151

169

Συλλήψεις

357

297

266

224

234

246

184

133

151

169

Mares with produce

328

280

250

209

216

226

168

122

127

155

Γεννήσεις

328

280

250

209

216

226

168

122

127

155

350

Mares with produce - Γεννήσεις

300

328
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250
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209

216

226

150
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2013

2016

Non-Thoroughbred breeding summary
Στατιστικά αναπαραγωγής για Μη-Καθαρόαιμα

Year - Έτος

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Registered broodmares

667

713

727

702

731

623

603

604

575

490

Τοκάδες

667

713

727

702

731

623

603

604

575

490

Total mares served

495

484

471

440

431

374

321

237

273

251

Επιβάσεις

495

484

471

440

431

374

321

237

273

251

Stallions

56

49

49

50

45

45

38

33

33

33

Επιβήτορες

56

49

49

50

45

45

38

33

33

33

Conception

355

345

337

303

337

296

234

171

194

197

Συλλήψεις

355

345

337

303

337

296

234

171

194

197

Mares with produce

335

321

316

272

319

278

223

157

168

186

Γεννήσεις

335

321

316

272

319

278

223

157

168

186

400

Mares with produce - Γεννήσεις
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2013

2014

2015

2016

Total live foals registered
Σύνολο ζωντανών πώλων

Year - Έτος

2012

2013

2014

2015

2016

Καθαρόαιμες τοκάδες /Τhoroughbred mares

559

519

518

483

388

Μη-Καθαρόαιμες/Non-Thoroughbred mares

623

603

604

575

490

Σύνολο καταχωρημένων τοκάδων/Total registered broodmares

1182

1122

1122

1058

878

Επιβάσεις Καθαρόαιμων τοκάδων/Thoroughbred mares served

315

258

199

202

199

Επιβάσεις Μη-Καθαρόαιμων τοκάδων/Non-Thoroughbred mares served

374

321

237

273

251

Σύνολο επιβάσεων/Total mares served

689

579

436

475

450

Συλλήψεις Καθαροαίμων/Thoroughbred conception

246

184

133

151

169

Συλλήψεις Μη-Καθαροαίμων/Non-Thoroughbred conception

296

234

171

194

197

Σύνολο συλλήψεων/Total conception

542

418

304

345

366

Γεννήσεις Καθαροαίμων/Thoroughbred mares with produce

226

168

122

127

155

Γεννήσεις Μη-Καθαρόαιμων /Non-Thoroughbred mares with produce

278

223

157

168

186

Σύνολο γεννήσεων/Total mares with produce

504

391

279

295

341

Καθαρόαιμοι ζωντανοί πώλοι/Thoroughbred live foals registered

195

146

112

117

142

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

248

188

140

153

163

Σύνολο ζωντανών πώλων/Total live foals registered

443

334

252

270

305

500

Μη-καθαρόαιμοι/Non-Thoroughbred

Live foals - Ζωντανοί πώλοι

450

Σύνολο/Total

Καθαρόαιμοι/Thoroughbred

443

400
350

334

300
250

252

248

200
150

188

195

100
50

163

153

140

146

305

270

112

117

2014

2015

142

0
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
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,
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
DIAMOND ALEXIS (GB), b., 2008,
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,
IPPOTIS, db., 1998,
IT’S A BIRD (USA), br., 2003,
JARAH (USA), b., 1993,
JOLLY PROSPECT (USA), b., 1998,
MAKARUKA (USA), b., 1995,

Year / Έτος
Died 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2012
2015
2014
2011

24

20

19

3

2

2

12
4
11
20

7
8
3
26

11
3
6
10
18

9

3

7
16

23

20

9
2
3
6

1
1
7

5
2
1

2

1

1

4

1
8
3

3
4
6

1
2

3
3
1

1
2013
2013
2013
2008
2015
2008

2015
2009
2011
2014
2010

4
10

4
13

4
4
9

8
7

14

1

5
3

2
1

1

1

4
3

2

6

3

2

2

1
3
3
5

7

5

4

2006
2010
2009

2016
2012

32
1
11
5

11
1
6

6

9
1

5
1

5
7
10

1
3
13

2013

2007
2009
2008
2010

2009
2008

4
2

5
2
4
18

5
1
15

4
1
13
29

2
6

8
9

3
5

1
10

11

12

7

3

8

4

6
2

6
5

5
3

3
3

10
15

24
10

16

11

16

12

13

14

28

31

9
13

8
9

1

9
1

5

8

3

3

15

2
1

1

2015
5

3

3

1

2

1
6

3

25

3
8

2

3
10
4
1

8

33
1
2
106

6
1

2

63

47

37
1

1

2

47

43

2
8
27

3
26

Live foals produce the last 10 years in Cyprus
Ζωντανοί πώλοι παραγωγής τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο

Name of stallion - Όνομα επιβήτορα
MASTER DAVID (USA), ch., 2001,
MEDICINE PATH (GB), b., 2004,
MIDNIGHT SNACK (GB), ch., 1991,
MISTER HUGHIE (IRE), b., 2007,
MITHALI (GB), b., 1993,
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,
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,
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,
WIND CHEETAH (USA), db., 1994,

Year / Έτος
Died 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
10
2009

1

2006
2014
2013
2008
2012

1
2
33
7

6

7
10

8
23

2012
2009
2007
2016
2010
2016
2012
2014
2011
2016
2010
2010
2012

6
6
3

1
23
32
9

3
28
23

26

25

6

6

5

8

3

5

1

3

4

2

3

2

9

5

1

25
24
20
21
4

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

9
7
2
4
4
3

2011

2

5

2016

7

2013
2008

30
31
9
8

7
12
31
19
1
9

7

1

2011
2008
2007

22

17

12

2012

16

5
17
1

6
8
2
5

3
5
1
4
8
1
4
3

15
9
74
9

10
4
63

2
2
8
1
4
1
19
18
2
87

13
1
4

3

1

4

107

4
56

13

7

11

7

4
9
9

10
7

16
5

13
14

9
16

5
5

12

1
12

13

10

9

7
3

1

4

2

9
12
15
7

8
12

4

9

7

5

1

11
1
5

13
2
2

4
1
4

4

8

1

6

21
23
3
87

14
21
1
68

17
14
1
54

16
13

16
11

4

8

4

5

4

2

4
4

7
3

1

1
41

1

3
2010
2007

1
8

2

Live foals produce the last 10 years in Cyprus
Ζωντανοί πώλοι παραγωγής τα τελευταία 10 χρόνια στην Κύπρο

Name of stallion - Όνομα επιβήτορα
WINSTER (IRE), b., 2006,
WOODMAN'S MOUNT (USA), br., 1988,
ZAALEFF (USA), ch., 1992,

Σύνολο ζωντανών πώλων / Live Foals

Year / Έτος
Died 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2010
2010

15
5

14

12
1

15
1

4

575

506

458

410

458

108

2

3

1

1

4

443

334

252

270

305

Age Profile of Broodmares (mares covered in 2015)
Ανάλυση κατά ηλικία (τοκάδες υπηρετημένες το 2015)
Age
Ηλικία

Mares covered
Υπηρετηθήσες τοκάδες

Mares in foal
Έγκυες τοκάδες

Fertility %
Crop / Γεννήσεις
Γονιμότητα % Ζωντανοί πώλοι Νεκροί πώλοι

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3

2
2
2
2
12
10
15
18
21
28
32
38
43
56
51
54
35
16
11
2

0
0
1
1
9
9
12
11
15
19
25
30
37
48
44
46
27
16
9
1

0.00
0.00
50.00
50.00
75.00
90.00
80.00
61.11
71.43
67.86
78.13
78.95
86.05
85.71
86.27
85.19
77.14
100.00
81.82
50.00

0
0
1
1
8
6
11
8
14
16
23
28
27
44
34
37
27
12
7
1

0
0
0
0
1
2
1
2
1
1
1
1
9
2
6
7
0
2
0
0

Total

450

360

67.73

305

36

Broodmares covered 2015
60

56
51

54

Number of Broodmares

50
43
38

40

35

32
28

30
20
12
10
2

2

2

15

18

21
16
11

10

2

2

0
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
Age
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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

2014

252

112

140

2016

121

48.02

44

17.46

14

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

252

300
200
100
0

97

82

76

89

84

66

76

61

43

44

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

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

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Two-year-old runners

94

103

85

79

90

89

67

76

61

43

Διαγωνισθέντες ως διετή

94

103

85

79

90

89

67

76

61

43

Participations

344

373

302

248

327

343

225

236

190

113

Συμμετοχές

344

373

302

248

327

343

225

236

190

113

Winners

38

34

33

27

31

39

24

22

20

13

Νικητές

38

34

33

27

31

39

24

22

20

13

Wins

50

44

43

33

42

50

30

27

25

17

Νίκες

50

44

43

33

42

50

30

27

25

17

Fail to race again at three

8

16

6

3

11

7

6

6

7

1

Απέτυχαν να διαγωνισθούν ως τριετή

8

16

6

3

11

7

6

6

7

1

Failure %

8.51

15.53

7.06

3.8

12.2

7.87

8.96

7.89

11.48

2.32

Αποτυχία %

8.51

15.53

7.06

3.8

12.2

7.87

8.96

7.89

11.48

2.32

An average of 8.56% of the two-year-olds in Cyprus, fail to race at three.
Από τους διετείς διαγωνίσθέντες, κατά μέσον όρο το 8.56% δε διαγωνίζονται ως τριετείς.

18
16

15.53

Failure % Αποτυχία

14
12.2

12

11.48

10
8

8.96

8.51

7.89

7.87
7.06

6
4

3.8
2.32

2
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Year - Έτος
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2012

2013

2014

2015

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

Έπαθλα €

Axiothea

3

2

Aristomachos

2

2

9,703.54

Takkatamm Memory

3

2

9,692.47

Thraki

4

1

1

Tabasco

4

1

3

Fly Start

6

1

1

2

Trangkoulas

6

1

1

1

Takkatamm Spirit

3

1

1

Hawaii Tradition

3

1

1

3,529.54

Takkatamm Lady

2

1

1

3,515.44

Areti

6

4

Air Lady

9

4

2

2

1

24,978.49

Vittis Antonis

10

3

2

2

2

23,837.24

Mantipa

9

3

1

1

Levantes

6

3

3

Ergotelis

4

3

Praxandros

7

1

5

1

Maria Polyvia

10

2

4

1

1

11,725.33

Koryfaia

13

2

3

2

1

10,758.32

Chalkenteros

8

3

1

2

10,656.72

Leading 2yos / Πολυνίκεις διετή
1

10,649.62

2

8,959.16
7,969.62
5,367.47
2

5,018.40
3,949.43

Leading 3yos / Πολυνίκεις τριετή
1

26,606.12

22,574.48
21,426.16
1

15,124.16
14,439.83

Leading 4yos and over / Πολυνίκεις τετραετή και άνω
Evniki

13

6

3

2

37,369.60

Sir Theo

9

3

4

1

30,101.15

Red Sun

19

7

2

Granada

12

6

Sir Poupas

15

6

Mystical Storm

15

Enareti

3

23,314.97

3

1

21,829.01

2

1

1

20,337.44

6

2

4

1

20,019.43

14

4

5

2

Akrivoteros

14

3

3

4

2

17,976.50

Vittis Loukas

11

5

1

2

1

17,934.42

Arcadios

10

6

2

1

17,721.13
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19,871.80

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

Starts

1sts

2nds

3rds

4ths

Stakes

Ίππος

Συμ/χές

1ος

2ος

3ος

4ος

Έπαθλα €

Leading horses 2016 / Πολυνίκεις ίπποι 2016
Evniki

13

6

3

2

37,369.60

Sir Theo

9

3

4

1

30,101.15

Areti

6

4

1

26,606.12

Air Lady

9

4

2

2

1

24,978.49

Vittis Antonis

10

3

2

2

2

23,837.24

Red Sun

19

7

2

3

23,314.97

Mantipa

9

3

1

Granada

12

6

Levantes

6

3

3

Sir Poupas

15

6

2

1

1

1
3

22,574.48
1

21,829.01
21,426.16
20,337.44

Leading sires 2016 / Πολυνίκεις επιβήτορες 2016
Takkatamm (USA)

1578

255

181

181

153

1,018,310.25

Jarah (USA)

948

109

125

105

110

419,506.30

Super Elite (USA)

308

39

24

27

30

132,163.35

Medicine Path (GB)

216

33

31

28

26

130,267.03

Stormy Humor (USA)

268

35

34

29

28

129,049.41

Anadonis (GB)

307

35

30

26

40

125,692.39

Duca D' Atri (IRE)

206

19

31

38

20

102,902.15

Gold Tower (USA)

278

26

27

28

33

89,465.17

Montgomery's Arch (USA)

251

27

21

31

30

87,403.73

Haami (USA)

186

18

30

24

22

83,945.67

Leading mares 2016 / Πολυνίκεις τοκάδες 2016
Ino

29

8

4

5

2

50,501.33

Sweet Georgianna

48

12

2

2

6

37,444.38

Nikippi

13

6

3

2

Akrivi

20

4

5

5

4

33,361.94

Nout (GR)

40

9

3

3

3

30,192.10

Maria Sharp

15

3

4

1

Agapi

28

7

7

1

1

26,818.90

Vittis Victory

14

4

3

2

3

26,688.20

Loving Theodora

24

8

3

4

2

25,339.00

Foiniki

9

4

2

2

1

24,978.49
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37,369.60

30,101.15

Ages of racing horses
Ηλικίες διαγωνισθέντων ίππων
Year - Έτος

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 year olds

103

85

79

90

89

67

76

61

43

44

2 ετών

103

85

79

90

89

67

76

61

43

44

3 year olds

315

295

287

284

258

268

215

231

215

159

3 ετών

315

295

287

284

258

268

215

231

215

159

4 year olds

422

372

350

327

322

296

263

220

246

260

4 ετών

422

372

350

327

322

296

263

220

246

260

5 year olds

308

342

299

294

265

266

230

217

184

221

5 ετών

308

342

299

294

265

266

230

217

184

221

6 year olds

203

224

228

232

214

187

191

167

176

149

6 ετών

203

224

228

232

214

187

191

167

176

149

7 year olds

116

122

122

157

140

128

116

129

117

128

7 ετών

116

122

122

157

140

128

116

129

117

128

8 year olds

55

40

40

48

66

63

73

77

83

84

8 ετών

55

40

40

48

66

63

73

77

83

84

9 year olds

17

12

12

12

19

25

26

35

51

52

9 ετών

17

12

12

12

19

25

26

35

51

52

10 year olds

1

7

6

6

11

10

8

24

10 ετών

1

7

6

6

11

10

8

24

11 year olds

1

0

2

1

3

5

5

7

11 ετών

1

0

2

1

3

5

5

7

12 > year olds

0

1

0

0

1

0

3

2

12 > ετών

0

1

0

0

1

0

3

2

Horses

1539

1492

1419

1452

1381

1307

1205

1152

1131

1130

Ίπποι

1539

1492

1419

1452

1381

1307

1205

1152

1131

1130

Participations

10724 10478

9402 10302

9640 10044

9794

9450

9672

8974

Συμμετοχές

10724 10478

9402 10302

9640 10044

9794

9450

9672

8974

Winners

690

675

640

655

643

648

590

600

604

571

Νικητές

690

675

640

655

643

648

590

600

604

571

Wins

1069

1057

988

1049

1019

1026

980

1012

1030

961

Νίκες

1069

1057

988

1049

1019

1026

980

1012

1030

961

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

114

Leading Racing Review
Πολυνίκεις
JOCKEYS BY NUMBER OF WINS
HORSES

MOUNTS

WINS

PLACES

253
183
199
290
211
204
117
177
160
153

671
414
487
649
593
468
223
410
432
339

128
90
80
70
68
65
56
52
42
34

276
161
180
239
184
188
90
151
155
108

RUNNERS

STARTS

WINS

PLACES

36
46
25
41
10
26
22
2
10
22

287
354
166
408
88
237
137
13
65
146

44
56
24
39
15
20
22
3
12
18

124
129
52
161
28
83
39
5
15
36

RUNNERS

STARTS

WINS

PLACES

36
60
73
72
78
45
59
66
39
27

209
391
491
483
443
287
355
426
312
223

60
71
61
48
46
47
43
37
39
26

91
144
158
182
144
95
112
131
92
100

RUNNERS

STARTS

WINS

PLACES

26
40
29
26
20
20
10
21
7
7

200
284
236
179
180
104
63
144
40
58

45
46
23
25
23
14
17
13
10
14

90
108
99
44
63
29
25
49
14
21

Kapodistrias P. Constantinos
Mina Marios
Dimitsanis Panagiotis
Kefalas Geo. Demetris
Stavrinides Chr. Georghios
Peppos K. Michael
Tsiakkouras K. Nicolaos
Nicolaou Nicos
Constantinou Char. Minas
Georghiou Pambou Olymbios

EARNINGS

25,003.42
18,498.26
16,116.81
15,488.41
12,952.32
13,854.09
11,603.96
9,989.60
9,521.47
6,948.62

BREEDERS BY PREMIUM
C.N. Shiacolas (Stud Farm) Ltd
HjiYiannis Nicola Yiannakis
Stavrakis Charis
Panthicha Farm Ltd
L.J. Stud Farm (Pittakouris) Ltd
Lexeko Stud Co Ltd
Santis G. Petros
Michael Charalambos
Santis Petrou Andreas
Stables And Farma Milioti Limited

PREMIUM

29,409.71
20,115.80
16,118.60
15,560.80
7,246.40
6,951.10
6,637.50
6,452.60
6,273.30
6,127.20

TRAINERS BY PRIZE MONEY
Onoufriou Panicos
Haita Dan
Petroutsios Petrou Christos
Christoforou Evangelou Christos
Tsiakkouras Panicos
Zapounis Christakis
Tsavartsides Panayioti Gavriel
Nicolaou Kokos
Paraschou C. Michalis
Kyriacou Rodi Kyriacos

PRIZE

30,808.44
27,437.73
23,984.48
23,439.64
19,211.58
17,591.14
16,297.01
15,097.20
13,804.85
13,732.95

OWNERS BY PRIZE MONEY
C.N. Shiacolas (Stud Farm) Ltd
HjiYiannis Nicola Yiannakis
Panthicha Farm Ltd
Palamarciuc Valeriu Carolina
M.A.C. Petroutsios Stud Farm Ltd
Stavrakis Charis
Charalambides Dem. Alexis
Petroutsios Petrou Christos
Theodorou Christos
Andreou Soteri Michalis
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PRIZE

221,060.64
148,362.41
96,291.46
65,166.77
63,328.90
53,664.58
50,081.71
40,620.87
39,293.54
38,644.63

Racing Summary 2007-2016
Στατιστικά Στοιχεία Ιπποδρομιών 2007-2016

Year - Έτος

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Number of races

1069

1055

988

1049

1018

1024

980

1011 1030

961

Ιπποδρομίες

1069

1055

988

1049

1018

1024

980

1011 1030

961

Number of runners

1539

1492

1419

1452

1381

1307

1205

1152 1131 1130

Συμμετέχοντες

1539

1492

1419

1452

1381

1307

1205

1152 1131 1130

2014 2015 2016

Total number of starts

10724 10478

9402 10302

9640 10044

9794

9450 9672 8974

Συμμετοχές

10724 10478

9402 10302

9640 10044

9794

9450 9672 8974

Average starts per runner

6.97

7.02

6.62

7.09

6.98

7.68

8.13

8.20

8.55

7.94

Συμμετοχές ανά ίππο

6.97

7.02

6.62

7.09

6.98

7.68

8.13

8.20

8.55

7.94

Number of winners

690

675

640

655

643

648

590

600

604

571

Νικητές

690

675

640

655

643

648

590

600

604

571

Percentage winners to runners

44.83 45.24 45.10 45.11 46.56 49.58 48.96 52.08 53.40 50.53

Ποσοστό νικητών από συμμετέχοντες

44.83 45.24 45.10 45.11 46.56 49.58 48.96 52.08 53.40 50.53

Average race distance (m)

1357

1342

1323

1318

1304

1290

1290

1285 1280 1275

Μέσος όρος απόστασης ιπποδρομίας (μ)

1357

1342

1323

1318

1304

1290

1290

1285 1280 1275

Average number of starts per horse - Συμμετοχές ανα ίππο
9
8
Starts - Συμμετοχές
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2015

2016
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη του Ταμείου Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Έκθεση επί του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου (η “Αρχή”)
όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 19 και οι οποίες αποτελούνται από τον Ισολογισμό στις
31 Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις
οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης του Ταμείου Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2016
και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας,
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Αρχή,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε
συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον
Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Έμφαση θέματος
Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση 2 επί των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει ότι η
Αρχή κατέγραψε έλλειμα ύψους €381.300 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2016 και κατά την ημερομηνία αυτή, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
υπερέβαιναν το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων κατά €209.285. Οι παράγοντες αυτοί, με
άλλα θέματα που εξηγούνται στη Σημείωση 2, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής
αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Αρχής
να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Η γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό
το θέμα.

PricewaterhouseCoopers Ltd, PwC Central, 43 Demostheni Severi Avenue, CY-1080 Nicosia
P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus
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PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No.143594). Its registered office is at 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066, Nicosia.
A list of the company’s directors, including for individuals the present and former (if any) name and surname and nationality, if not Cypriot and for legal entities the
corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office. PwC refers to the Cyprus member firm, and may sometimes refer to the PwC
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Άλλες πληροφορίες
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Η γνώμη μας επί των
οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί
αυτού.
Ευθύνες της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 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 δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να
αξιολογήσει την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της
δραστηριότητας της Αρχής και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός
εάν η Διαχειριστική Επιτροπή προτίθεται, είτε να θέσει την Αρχή σε εκκαθάριση ή να παύσει τις
δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε
αυτές τις ενέργειες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Αρχής.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.

(2)

Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
•

Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε
ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της
γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη,
είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να
περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

•

Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου
να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου της Αρχής.

•

Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν
από την Διαχειριστική Επιτροπή.

•

Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από την Διαχειριστική Επιτροπή της
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή
συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Αρχή να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

•

Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται
η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

(3)

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των
Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016, 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 την Αρχή κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση
που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.

Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου
Ιπποδρομιακής Αρχής ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και
Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016
και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν 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, 2 Μαίου 2017
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός εσόδων και εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Σημ.
Έσοδα
Έξοδα
Πρόβλεψη για αποζημίωση
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα για το έτος
Κατάσταση κεφαλαίων
Κεφάλαια την 1 Ιανουαρίου
(Έλλειμμα)/πλεόνασμα για το έτος
(Έλλειμμα)/σύνολο κεφαλαίων στις 31 Δεκεμβρίου

11
12
10

2016
€

2015
€

326.082
(392.382)
(315.000)
_________
(381.300)
=========

389.827
(387.450)
_________
2.377
=========

172.015
(381.300)
_________
(209.285)
=========

169.638
2.377
_________
172.015
=========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Σημ.

2016
€

2015
€

31.614
2.901
________
34.515
________

38.264
2.901
________
41.165
________

5.295
15.049
3.828
89.301
________
113.473
________
147.988
========

5.415
81.709
3.772
78.260
________
169.156
________
210.321
========

(209.285)
________
(209.285)
________

172.015
________
172.015
________

357.273
________
357.273
________
147.988
========

38.306
________
38.306
________
210.321
========

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

7

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

8

9

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαια και ειδικά ταμεία
Κεφάλαια
(Έλλειμμα)/σύνολο κεφαλαίων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές, προβλέψεις και άλλα έξοδα πληρωτέα
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο κεφαλαίων και υποχρεώσεων

10

Στις 2 Μαίου 2017 οι Έφοροι της Ιπποδρομικής Αρχής ενέκριναν αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.
Α Γαλαξής, Γραμματέας

Α Γαλατόπουλος, Ταμίας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικές Πληροφορίες

Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής
Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε
να καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα
περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013
ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της
οικονομίας και την ισχυρή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η
Κύπρος εξήλθε του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.
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 της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρόλο που η αξιολόγηση
εξακολουθεί να είναι “μη – επενδυτικής κατηγορίας” η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει
πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία
μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά
τις προβλέψεις ανάπτυξης που προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων
θέσεων, αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων, καθώς και την πιθανή επιδείνωση του
εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου.
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.

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.
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Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια)

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 2016 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 4.
Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Η Αρχή κατέγραψε έλλειμα ύψους €381.300 κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2016 και κατά την ημερομηνία αυτή οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
υπερέβαιναν το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων κατά €209.285. Οι παράγοντες
αυτοί, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση το ότι η Αρχή θα συνεχίσει τη
λειτουργία της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, που προϋποθέτει ότι η Λέσχη
Ιπποδρομιών Λευκωσίας θα συνεχίσει την οικονομική υποστήριξη της προς την Αρχή για
να μπορέσει να συνεχίσει τις δραστηριότητες της και να αντεπεξέλθει των οικονομικών της
υποχρεώσεων, όπως και όταν αυτές προκύπτουν.
Σε περίπτωση που η Αρχή δεν μπορεί να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα θα
χρειαστεί να γίνουν οι κατάλληλες αναπροσαρμογές στα περιουσιακά της στοιχεία για να
μειώσουν την αξία τους σε ανακτήσιμες αξίες, να γίνουν πρόνοιες για επιπρόσθετες
υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν και να επαναταξινομήσουν το μη κυκλοφορούν
ενεργητικό και τις μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, σαν κυκλοφορούν ενεργητικό και
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αντίστοιχα.
Η Διαχειριστική Επιτροπή εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την διατήρηση
της βιωσιμότητας της Αρχής και διατήρηση των εργασιών της στο παρών επιχειρηματικό
και οικονομικό περιβάλλον.
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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 2016. 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 2016, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
κατάρτιση 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:
%
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 στο λογαριασμό εσόδων και εξόδων 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.
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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 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο ή εισπρακτέο έχει απομειωθεί, η Αρχή 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.
Εισπρακτέα και άλλα
Τα εμπορικά εισπρακτέα είναι ποσά που οφείλονται από πελάτες για πώληση
εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Εάν η
είσπραξη αναμένεται σε ένα χρόνο ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης, εάν είναι μεγαλύτερος), έχουν ταξινομηθεί ως κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία.
Τα εμπορικά 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 εμπορικό 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 στο λογαριασμό εσόδων και εξόδων.
Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασμού
πρόβλεψης για εμπορικά εισπρακτέα. Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν
προηγουμένως διαγραφεί πιστώνονται έναντι του λογαριασμού εσόδων και εξόδων.

(10)
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Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια)

Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές
ζημιές.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναμένεται να
απαιτηθούν για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη
φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήματος
διαχρονικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Η αύξηση στην
πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος.
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αποτελούνται από κυρώσεις για διακοπή μισθώσεων και
πληρωμές για τερματισμό υπηρεσιών υπαλλήλων και αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει
νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση να πληρώσει. Δαπάνες σε σχέση με τις συνήθεις εργασίες
της Εταιρείας δεν αναγνωρίζονται προκαταβολικά. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για
μελλοντικές λειτουργικές ζημιές.
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Οι εμπορικοί και άλλοι πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Οι εμπορικοί και άλλοι πιστωτές ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι,
παρουσιάζονται στις μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
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 τριών
μηνών ή λιγότερο.
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 “εμπορικά
και άλλα εισπρακτέα” και “μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο”.
(11)
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(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 Αρχής
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 που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και τα έξοδα
συναλλαγών χρεώνονται στο λογαριασμό εσόδων και εξόδων. 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.

(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.

3

Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

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


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.

(12)
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Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)


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.
Λιγότερο
από ένα
χρόνο
€
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Πιστωτές, προβλέψεις και άλλα έξοδα πληρωτέα

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Πιστωτές, προβλέψεις και άλλα έξοδα πληρωτέα

357.273
========

38.306
========

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 καταθέσεις σε τράπεζες και
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Πληροφορίες αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο της Αρχής
παρουσιάζονται στην Σημείωση 6.

(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Τα κεφάλαια αποτελούνται από το συσσωρευμένο πλεόνασμα των εσόδων έναντι
των εξόδων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν υπήρχε δανεισμός.

(13)
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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. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν
ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.


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.

5

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία
Δάνεια και
εισπρακτέα
€
31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό
Εισπρακτέα
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Σύνολο

15.049
89.301
_________
104.350
=========

(14)
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)
Άλλες
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Πιστωτές, προβλέψεις και άλλα έξοδα πληρωτέα

357.273
=========
Δάνεια και
εισπρακτέα
€

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

81.709
78.260
_________
159.969
=========

Σύνολο

Άλλες
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Πιστωτές και άλλα έξοδα πληρωτέα

6

38.306
=========

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

2016
€

2015
€

4.537
5.564
4.948
_________
15.049
=========

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

(15)
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Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων (συνέχεια)

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις (1)
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa2
Χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (1)

(1)

2016
€

2015
€

40.795
34.948
_________
75.743
=========

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

Αφορά καταθέσεις σε ιδρύματα χωρίς πιστωτική αξιολόγηση.

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

7

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Την 1 Ιανουαρίου 2015
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία
Έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2015
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Χρέωση απόσβεσης (Σημείωση 12)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους
Την 31 Δεκεμβρίου 2015/
1 Ιανουαρίου 2016
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία
Έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2016
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους
Προσθήκες
Χρέωση απόσβεσης (Σημείωση 12)
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους
Την 31 Δεκεμβρίου 2016
Κόστος
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία

Κτίρια
€

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής
€

Έπιπλα και
εξοπλισμός
€

Σύνολο
€

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)
________

8.617
(2.969)
________

1.880
(915)
________

46.618
(8.354)
________

31.651
________

5.648
________

965
________

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

31.651
(4.470)
________
27.181

5.648
(2.873)
________
2.775

965
1.678
(985)
________
1.658

38.264
1.678
(8.328)
________
31.614

148.990
(121.809)
________
27.181
========

161.184
(158.409)
________
2.775
========

99.461
(97.803)
________
1.658
========

409.635
(378.021)
________
31.614
========

(16)
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Εισπρακτέα
2016
€

Προστίματα εισπρακτέα
Πρόβλεψη προστίμων εισπρακτέων

Λογαριασμός πληρωτή επάθλων - τόκοι
Τόκοι εισπρακτέοι
Διάφοροι χρεώστες

140.747
(135.183)
_________
5.564
4.537
1.156
3.792
_________
15.049
=========

2015
€
198.891
(126.821)
_________
72.070
4.770
1.156
3.713
_________
81.709
=========

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

2016
€

2015
€

13.558
40.795
34.948
________
89.301
========

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

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 0,50 – 3,00%
(2015: 0,5 – 3,00%). Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμούνται σε ευρώ.
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Πιστωτές

Οφειλόμενα έξοδα
Άλλοι πιστωτές
Προβλέψεις για αποζημίωση (1)

2016
€

2015
€

8.685
33.588
315.000
________
357.273
========

9.122
29.184
________
38.306
========

(1) Στις 9 Αυγούστου 2016, εκδόθηκε απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας
προς όφελος του ενάγοντος πρώην υπαλλήλου της Αρχής, με την οποία η
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου καλείται να καταβάλει αποζημίωση στον ενάγοντα για το
ποσό των €400.000 περίπου συμπεριλαμβανομένων τόκων. Εναντίων της
πρωτόδικης απόφασης καταχωρήθηκε έφεση στις 16 Σεπτεμβρίου 2016. Στις 31
Δεκεμβρίου 2016 και μέχρι την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων η
έφεση της πρωτόδικης απόφασης δεν είχε ακόμη εκδικαστεί. Την 1 Μαρτίου 2017, ο
ενάγοντας έλαβε το ποσό των €85.000 από την ασφαλιστική εταιρεία όπου η Αρχή
ήταν ασφαλισμένη για ευθύνη εργοδότη, έναντι της οφειλής που προκύπτει από την
δικαστική απόφαση της 9ης Αυγούστου 2016. Ως εκ τούτου ποσό ύψους €315.000
έχει περιληφθεί στις προβλέψεις για αποζημίωση του ενάγοντα.
Η δίκαιη αξία των πιστωτών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με την
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
(17)

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
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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

2016
€

2015
€

196.895
16.584
25.721
22.142
53.617
759
1.184
418
3.310
171
2.485
905
850
1.025
16
________
326.082
========

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
========
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
12

Έξοδα
Σημ.

Μισθοί και ημερομίσθια
Εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
Εισφορά στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού
Έξοδα για συνεδρίες Επιτροπών
Ταξιδιωτικά και μεταφορικά έξοδα
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
Έξοδα 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
Κοινόχρηστα
Εγκατάσταση microchip
Αποσβέσεις (Σημ. 7)
Πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών
Διάφορα
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2016
€

2015
€

255.535

258.699

33.118
10.221
3.391
5.989

34.598
10.348
2.506
4.199

4.251
1.337
9.147
2.665
2.164
2.136
4.910
5.000
1.568
1.451
140
347
2.727
4.167

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

17.433
1.538
2.071
1.806
800
8.328
8.362
1.780
________
392.382
========

16.678
3.111
2.071
3.020
1.694
8.354
582
________
387.450
========

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 1 μέχρι 4.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου –
Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου – Λογαριασμός
Πληρωτή Επάθλων (η “Αρχή”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 17 και οι οποίες
αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων
και εξόδων του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών
πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου – Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων
στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης, για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας,
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Αρχή,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε
συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον
Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Άλλες πληροφορίες
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Η γνώμη μας επί των
οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

PricewaterhouseCoopers Ltd, PwC Central, 43 Demostheni Severi Avenue, CY-1080 Nicosia
P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus
T: +357 - 22 555 000, F:+357 - 22 555 001, www.pwc.com.cy
PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No.143594). Its registered office is at 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066, Nicosia.
A list of the company’s directors, including for individuals the present and former (if any) name and surname and nationality, if not Cypriot and for legal entities the
corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office. PwC refers to the Cyprus member firm, and may sometimes refer to the PwC
network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί
αυτού.
Ευθύνες της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 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 δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να
αξιολογήσει την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της
δραστηριότητας της Αρχής και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός
εάν η Διαχειριστική Επιτροπή προτίθεται, είτε να θέσει την Αρχή σε εκκαθάριση ή να παύσει τις
δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε
αυτές τις ενέργειες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Αρχής.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές
καταστάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο,
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Αρχής.



Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν
από τη Διαχειριστική Επιτροπή.



Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα
ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Αρχή να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των
Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016, 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 την Αρχή κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση
που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
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Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου – Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 των
περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων
του 2009 έως 2016 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και
δεν 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, 2 Μαίου 2017
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων
Λογαριασμός εσόδων και εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Έσοδα
Τόκοι– καθαροί
Έξοδα
Τόκοι οφειλόμενοι στην Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Πλεόνασμα/(έλλειμμα) για το έτος

2016
€

2015
€

111
________

437
________

(111)
________
========

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Σημ.

2016
€

2015
€

5.542
34.043
171.855
_________
211.440
=========

5.859
33.726
183.162
_________
222.747
=========

3.310

3.421

208.130
_________
211.440
=========

219.326
_________
222.747
=========

4.450.474
=========
4.279.725
170.749
_________
4.450.474
=========

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

Περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση
Άλλοι χρεώστες
Μετρητά στην τράπεζα
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Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο και υποχρεώσεις
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής Αρχής
Ποσά πληρωτέα προς ιδιοκτήτες αλόγων και άλλα οφειλόμενα
έξοδα
Σύνολο κεφαλαίου και υποχρεώσεων
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Λογαριασμός επάθλων για το έτος
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Ποσά που εισπράχθηκαν από την Λέσχη
Ιπποδρομιών Λευκωσίας
Ποσά που πληρώθηκαν σε διάφορους ιδιοκτήτες
Ποσά πληρωτέα – 31 Δεκεμβρίου

Στις 2 Μαίου 2017, οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής, ενέκριναν αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

Α Γαλατόπουλος, Ταμίας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 17 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Γενικές Πληροφορίες

Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής
Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε να
καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα
περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013
ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της
οικονομίας και την ισχυρή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η
Κύπρος εξήλθε του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.
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 της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρόλο που η αξιολόγηση
εξακολουθεί να είναι “μη – επενδυτικής κατηγορίας” η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει
πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία
μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά τις
προβλέψεις ανάπτυξης που προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων
θέσεων, αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων, καθώς και την πιθανή επιδείνωση του
εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου.
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.
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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 2016 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 4.
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 2016. 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 2016, 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 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.

(8)

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων
2

Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια)

Πιστωτές
Οι πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τριών μηνών ή λιγότερο.
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.
α) 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 “μετρητά στην τράπεζα”
και “υπόλοιπα εισπρακτέα από την Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας”.
β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι μη
παράγωγα, τα οποία είτε ορίζονται στην κατηγορία αυτή αν δεν έχουν
καθορισμένη ημερομηνία λήξης και σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές και
η Διεύθυνση προτίθεται να τα κρατήσει για μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη
περίοδο ή δεν έχουν ταξινομηθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία.
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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 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
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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(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Αρχής την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένων κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές
ροές και κίνδυνο τιμής αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας).
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 αγοράς
Κίνδυνος τιμής αγοράς
Η Αρχή εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω επενδύσεων
που κατέχονται από την Αρχή και ταξινομούνται στον ισολογισμό ως διαθέσιμα
προς πώληση.
Οι επενδύσεις της Αρχής σε μετοχικούς τίτλους, εμπορεύονται δημόσια και
περιλαμβάνονται στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού, η αξία του χαρτοφυλακίου που κατείχε η Αρχή
σε μετοχικούς τίτλους δεν ήταν σημαντική. Ως εκ τούτου η Αρχή δεν εκτίθεται σε
κίνδυνο τιμών αγοράς.
Κίνδυνος 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 το σκοπό αυτό η Διαχειριστική Επιτροπή διαπραγματεύεται το
ύψος των επιτοκίων με τους διάφορους χρηματοοικονομικούς 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 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
(11)
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)


Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)
οργανισμοί περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές τράπεζες και Συνεργατικά
Πιστωτικά Ιδρύματα.



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.
Λιγότερο από
1 χρόνο
€
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Ποσά πληρωτέα προς ιδιοκτήτες αλόγων
Άλλοι πιστωτές
Σύνολο
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Ποσά πληρωτέα προς ιδιοκτήτες αλόγων
Άλλοι πιστωτές
Σύνολο

(ii)

170.749
37.381
________
208.130
========
183.224
36.102
________
219.326
========

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).



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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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών (συνέχεια)
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις της Αρχής τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2016.
Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι

5.542
=======

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις της Αρχής τα οποία είναι υπολογισμένα σε δίκαιη αξία στις 31
Δεκεμβρίου 2015.
Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι

5.859
=======

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 επενδύσεις σε μετοχές στα Χρηματιστήρια Αξιών Κύπρου, που
ταξινομούνται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση.

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. Οι υπολογισμοί
και οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική
αξία περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος
παρουσιάζεται πιο κάτω.
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Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)


Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Η Αρχή ακολουθεί τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια
επένδυση διαθέσιμη προς πώληση έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Αυτή η
απόφαση απαιτεί άσκηση σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση της κρίσης αυτής, η
Αρχή αξιολογεί, μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση στην
οποία η δίκαιη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, και τη
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τη βραχυπρόθεσμη επιχειρηματική
προοπτική της επένδυσης συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η
επίδοση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην
τεχνολογία και οι λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.

5

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό:
Μετρητά στην τράπεζα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Άλλοι χρεώστες
Σύνολο

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Σύνολο
€

171.855

-

171.855

34.043
________
205.898
========

5.542
_______
5.542
=======

5.542
34.043
________
211.440
========
Άλλες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό:
Άλλοι πιστωτές
Ποσά πληρωτέα προς ιδιοκτήτες αλόγων
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής
Αρχής
Σύνολο

37.381
170.749
3.310
________
211.440
========
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Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)
Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Σύνολο
€

183.162

-

183.162

33.726
_______
216.888
=======

5.859
_______
5.859
=======

5.859
33.726
________
222.747
========

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό:
Μετρητά στην τράπεζα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Άλλοι χρεώστες
Σύνολο

Άλλες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό:
Άλλοι πιστωτές
Ποσά πληρωτέα προς ιδιοκτήτες αλόγων
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής Αρχής

36.102
183.224
3.421
________
222.747
========

Σύνολο

6

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
2016
€

2015
€

Μη τρεχούμενα
Στην αρχή του έτους
Ζημιά δίκαιης αξίας
Στο τέλος του έτους

5.859
(317)
_______
5.542
=======

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

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Εισηγμένοι Μετοχικοί τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

2016
€

2015
€

5.542
=======

5.859
=======
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
(συνέχεια)
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

7

2016
€

2015
€

5.542
=======

5.859
=======

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
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa2

8

2016
€

2015
€

171.855
========

183.162
========

2016
€

2015
€

171.855
========

183.162
========

2016
€

2015
€

171.855
========

183.162
========

Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

Μετρητά στην τράπεζα

Τα μετρητά στην τράπεζα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
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Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι

Έπαθλα πληρωτέα
Άλλοι πιστωτές

2016
€

2015
€

170.749
37.381
________
208.130
========

183.224
36.102
________
219.326
========

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.

10

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 1 μέχρι 4.
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου –
Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου – Λογαριασμός
Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών (η “Αρχή”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 12
και οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση
λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου – Λογαριασμός Υποστήριξης και
Ανάπτυξης Ιπποδρομιών στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης, για το
έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας,
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Αρχή,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε
συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον
Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Άλλες πληροφορίες
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Η γνώμη μας επί των
οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί
αυτού.

PricewaterhouseCoopers Ltd, PwC Central, 43 Demostheni Severi Avenue, CY-1080 Nicosia
P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus
T: +357 - 22 555 000, F:+357 - 22 555 001, www.pwc.com.cy
PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No.143594). Its registered office is at 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066, Nicosia.
A list of the company’s directors, including for individuals the present and former (if any) name and surname and nationality, if not Cypriot and for legal entities the
corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office. PwC refers to the Cyprus member firm, and may sometimes refer to the PwC
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Ευθύνες της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 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 δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να
αξιολογήσει την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της
δραστηριότητας της Αρχής και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός
εάν η Διαχειριστική Επιτροπή προτίθεται, είτε να θέσει την Αρχή σε εκκαθάριση ή να παύσει τις
δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε
αυτές τις ενέργειες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Αρχής.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές
καταστάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο,
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Αρχής.



Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν
από τη Διαχειριστική Επιτροπή.



Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα
ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Αρχή να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των
Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016, 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 την Αρχή κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση
που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
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Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ιπποδρομιακής
Αρχής Κύπρου – Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιακών ως σώμα και μόνο
σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας
αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν 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, 2 Μαίου 2017
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών
Λογαριασμός εσόδων και εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Έσοδα
Τόκοι που εισπράχθηκαν – καθαροί
Έξοδα
Τόκοι οφειλόμενοι στην
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Πλεόνασμα/(έλλειμα) για το έτος

2016
€

2015
€

120
=======

91
=======

120
=======
=======

(91)
=======
=======

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Σημ.

2016
€

2015
€

111.347
_________
111.347
=========

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

1.229
110.118
_________
111.347
=========

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

2.737.127
_________
2.737.127
=========
2.627.037
110.090
_________
2.737.127
=========

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

Περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπρόθεσμες καταθέσεις

6

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

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

7

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

Στις 2 Μαίου 2017, οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής, ενέκριναν αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

Α Γαλατόπουλος, Ταμίας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 12 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικές Πληροφορίες

Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής
Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε
να καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα
περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013
ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της
οικονομίας και την ισχυρή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η
Κύπρος εξήλθε του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.
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 της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρόλο που η αξιολόγηση
εξακολουθεί να είναι “μη – επενδυτικής κατηγορίας” η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει
πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία
μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά
τις προβλέψεις ανάπτυξης που προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων
θέσεων, αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων, καθώς και την πιθανή επιδείνωση του
εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου.
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.
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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 2016 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.
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 2016. 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 2016, 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 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.
Πιστωτές
Οι 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 στην τράπεζα με
αρχική ημερομηνία λήξης τριών μηνών ή λιγότερο.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Αρχής την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένων κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές
ροές), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
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 κίνδυνο
ρευστότητας.


Kίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος 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 το σκοπό αυτό η Διαχειριστική Επιτροπή
διαπραγματεύεται το ύψος των επιτοκίων με τους διάφορους
χρηματοοικονομικούς 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 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.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)


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.
Λιγότερο από
1 χρόνο
€
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Ποσά πληρωτέα προς ιδιοκτήτες αλόγων
Σύνολο
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Ποσά πληρωτέα προς ιδιοκτήτες αλόγων
Σύνολο

(ii)

110.118
________
110.118
========
118.889
________
118.889
========

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

4

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία
Δάνεια και
εισπρακτέα
€

31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό
Εμπρόθεσμες καταθέσεις

111.347
========
Άλλες
χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι

110.118
========
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Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)
Δάνεια και
εισπρακτέα
€

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπρόθεσμες καταθέσεις

120.238
________
120.238
========

Σύνολο

Άλλες
χρηματοοικονομικές
Υποχρεώσεις
€
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι

118.889
========

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:

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Caa2

6

2016
€

2015
€

111.347
========

120.238
========

2016
€

2015
€

111.347
=======

120.238
=======

2016
€

2015
€

110.118
========

118.889
========

Εμπρόθεσμες καταθέσεις

Εμπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμούνται σε ευρώ.

7

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.
(11)
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Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 1 μέχρι 4.

(12)

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου –
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου – Λογαριασμός
Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών (η “Αρχή”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 16 και οι
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση λογαριασμού
εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου – Λογαριασμός Μισθών Αναβατών
και Σταβλιτών στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης, για το έτος που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας,
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Αρχή,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε
συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον
Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Άλλες πληροφορίες
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Η γνώμη μας επί των
οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε
συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

PricewaterhouseCoopers Ltd, PwC Central, 43 Demostheni Severi Avenue, CY-1080 Nicosia
P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus
T: +357 - 22 555 000, F:+357 - 22 555 001, www.pwc.com.cy
PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No.143594). Its registered office is at 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066, Nicosia.
A list of the company’s directors, including for individuals the present and former (if any) name and surname and nationality, if not Cypriot and for legal entities the
corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office. PwC refers to the Cyprus member firm, and may sometimes refer to the PwC
network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί
αυτού.
Ευθύνες της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 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 δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να
αξιολογήσει την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της
δραστηριότητας της Αρχής και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός
εάν η Διαχειριστική Επιτροπή προτίθεται, είτε να θέσει την Αρχή σε εκκαθάριση ή να παύσει τις
δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε
αυτές τις ενέργειες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς της Αρχής.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές
καταστάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

(2)



Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο,
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Αρχής.



Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν
από τη Διαχειριστική Επιτροπή.



Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής
της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν,
κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που
να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις
στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να
τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια
που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά
γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Αρχή να παύσει να λειτουργεί
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών Απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των
Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016, 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 την Αρχή κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση
που φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
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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 σύμφωνα με το
Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν
αποδεχόμαστε και δεν 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, 2 Μαίου 2017
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών
Λογαριασμός εσόδων και εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

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

2016
€

2015
€

270.850
========

304.839
========

205.665
57.287
7.898
________
270.850
========

232.582
63.754
8.503
________
304.839
========

(1.092)
________
(1.092)
========

497
(718)
________
(221)
========

50.240
(1.092)
________
49.148
========

50.461
(221)
________
50.240
========

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Σημ.

2016
€

2015
€

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
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657
_______

657
_______

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

8

60.196
_______
60.853
=======

61.449
_______
62.106
=======

49.148
_______
49.148
_______

50.240
_______
50.240
_______

11.705
_______
11.705
_______
60.853
=======

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

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Κεφάλαιο και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πιστωτές
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο κεφαλαίου και υποχρεώσεων

9

Στις 2 Μαίου 2017, οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής, ενέκριναν αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις για έκδοση.

Α Γαλατόπουλος, Ταμίας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 μέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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1

Γενικές Πληροφορίες

Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής
Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε να
καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα
περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013
ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της
οικονομίας και την ισχυρή εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η
Κύπρος εξήλθε του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.
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 της Κυπριακής Δημοκρατίας και παρόλο που η αξιολόγηση
εξακολουθεί να είναι “μη – επενδυτικής κατηγορίας” η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει
πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία
μεσοπρόθεσμα παραμένουν θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι όσον αφορά τις
προβλέψεις ανάπτυξης που προκύπτουν από τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων
θέσεων, αβεβαιότητα στις αγορές ακινήτων, καθώς και την πιθανή επιδείνωση του
εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου.
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.
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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 2016 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 4.
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 2016. 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 2016, 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 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.
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Πιστωτές
Οι πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τριών μηνών ή λιγότερο.
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.
α)

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”.

β)

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 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
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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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Αρχής την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένων κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές
ροές και κίνδυνο τιμής αγοράς) πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
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.


Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος τιμής αγοράς
Η Αρχή εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω
επενδύσεων που κατέχονται από την Αρχή και ταξινομούνται στον
ισολογισμό ως διαθέσιμα προς πώληση.
Οι επενδύσεις της Αρχής σε μετοχικούς τίτλους, εμπορεύονται δημόσια και
περιλαμβάνονται στον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, η αξία του χαρτοφυλακίου που
κατείχε η Αρχή σε μετοχικούς τίτλους δεν ήταν σημαντική. Ως εκ τούτου η
Αρχή δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών αγοράς.
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 το σκοπό αυτό η Διαχειριστική Επιτροπή
διαπραγματεύεται το ύψος των επιτοκίων με τους διάφορους
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για να διασφαλίσει το ψηλότερο δυνατόν
επιτόκιο.
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.

(11)

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών
3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)


Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από 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 μη-απόδοση
εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών.



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.
Λιγότερο από
1 χρόνο
€
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Πιστωτές
Στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Πιστωτές

(ii)

11.705
========
11.886
========

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).
(12)
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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 2016.
Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία:
Μετοχικοί τίτλοι

657
=======

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

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 Αρχή είναι η τρέχουσα τιμή προσφοράς. Αυτά τα μέσα
περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1. Τα μέσα που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1
περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου που
ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση.

(13)
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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 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 ανά κατηγορία
Διαθέσιμα
προς πώληση
€

31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται
στον ισολογισμό
Μετρητά στην τράπεζα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα προς πώληση
Σύνολο

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

60.196

60.196

657
________
657
========

________
60.196
========

657
________
60.853
========

Άλλες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Πιστωτές

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

11.705
========

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

6

11.866
========

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

Στην αρχή του έτους
Στο τέλος του έτους

2016
€

2015
€

657
______
657
======

657
______
657
======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Εισηγμένοι Μετοχικοί τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

2016
€

2015
€

657
=======

657
=======

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

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

7

2016
€

2015
€

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)
Caa2

2016
€

2015
€

60.196
=======

61.449
=======
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Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

Μετρητά στην τράπεζα

2016
€

2015
€

60.196
========

61.449
========

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

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

9

2016
€

2015
€

60.196
========

61.449
========

2016
€

2015
€

6.417
5.288
_______
11.705
=======

6.578
5.288
_______
11.866
=======

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.

10

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών στις σελίδες 1 μέχρι 4.

(16)

Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών
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

(1)

Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών
Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
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 2016.
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

_____
_____
=====

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
Καθαρά νέα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2016

(1.579)
(529)
________
(2.108)
89.218
________
87.110
========

Διαχειριστική Επιτροπή
4
Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2016 παρουσιάζονται
στη σελίδα 1.
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.

(2)

Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών
Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής (συνέχεια)
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
2 Μαίου 2017

(3)

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Mέλη του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και
Αναβατών Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών
Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων (το “Ταμείο Προνοίας”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 8
μέχρι 21 και οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση καθαρού ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου
2016, την κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή,
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές
καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα του
ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου στις 31
Δεκεμβρίου 2016 και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Ταμείου για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου
και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2012 έως 2015.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας,
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ταμείο,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε
συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον
Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Άλλες πληροφορίες
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες
αποτελούνται από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Διαχειριστικής
Επιτροπής, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί
αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

PricewaterhouseCoopers Ltd, Julia House, 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066 Nicosia, Cyprus
P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus
T: +357 - 22 555 000, F:+357 - 22 555 001, www.pwc.com.cy
PricewaterhouseCoopers Ltd is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Ltd, each member firm of which is a separate legal entity.
PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No. 143594). A list of the company's directors including for individuals the present
name and surname, as well as any previous names and for legal entities the corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office at 3
Themistocles Dervis Street, 1066 Nicosia and appears on the company's web site. Offices in Nicosia, Limassol and Paphos.

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί
αυτού.
Ευθύνες της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 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 του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2012 έως 2015, και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να
αξιολογήσει την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της
δραστηριότητας του Ταμείου και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,
εκτός εάν η Διαχειριστική Επιτροπή προτίθεται, είτε να θέσει το Ταμείο σε εκκαθάριση ή να
παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς του Ταμείου.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές
καταστάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
(5)



Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο,
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου.



Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν
από τη Διαχειριστική Επιτροπή.



Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα
ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ταμείο να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των
Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016, 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 φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου 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 Νόμων του 2012 έως 2015 πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.
Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου Προνοίας
Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το
Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων
Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016 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, 2 Μαίου 2017
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών
Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
Κατάσταση αλλαγών στo καθαρό ενεργητικό
διαθέσιμο για ωφελήματα
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Σημ.

Συνεισφορές

Συνεισφορές μείον ωφελήματα

Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων και δανείων μελών
Τραπεζικές χρεώσεις
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

_______
_______

_______
_______

(1.579)
_______
(1.579)
_______

(74.146)
_______
(74.146)
_______

6

Σε Μέλη μετά την απόφαση για διάλυση του Ταμείου

Απόδοση επενδύσεων για το έτος

2015
€

5

Από προπονητές
Από Μέλη

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα

2016
€

7
25
(17)
(537)
_______
(529)
_______
(2.108)
89.218
_______
87.110
=======

489
(4.043)
(186)
_______
(3.740)
_______
(77.886)
167.104
_______
89.218
=======

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών
Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
Κατάσταση καθαρού ενεργητικού
διαθέσιμου για ωφελήματα
στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Σημ.

2016
€

2015
€

Ενεργητικό
Μετρητά στην τράπεζα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση

8

77.720

77.712

11

9.390
_______

11.506
_______

Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών

12

87.110
=======

89.218
=======

Στις 2 Μαίου 2017, 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 στις σελίδες 10 μέχρι 21 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών
Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
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.

(ε)

Λειτουργικό περιβάλλον Ταμείου Προνοίας
Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή
οικονομία άρχισε να καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος
επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου
που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και
χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της οικονομίας και την ισχυρή
εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η Κύπρος εξήλθε
του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.
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 της Κυπριακής Δημοκρατίας και
παρόλο που η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι “μη – επενδυτικής κατηγορίας”
η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου.
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών
Προπονήσεων Δρομώνων Ίππων
1

Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)
(ε)

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 της Αρχής.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου 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.

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 έως 2015.
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Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)
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.
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 2016. 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 2016, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Τα μέλη του Ταμείου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, έχουν
λάβει απόφαση για την διάλυση του Ταμείου. Ως εκ τούτου οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με την βάση της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Οι λογιστικές πολιτικές του Ταμείου όπως περιγράφονται στη Σημείωση 2 δεν έχουν αλλάξει
ώστε να αντικατοπτρίζει την βάση της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας αφού η διαφορά της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν θα έχει σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς, η οποία θα
προέκυπτε από την εφαρμογή της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
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.
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Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

Συνεισφορές και ωφελήματα
Οι συνεισφορές και τα ωφελήματα λογίζονται στην περίοδο που γίνονται εισπρακτέες και
πληρωτέα αντίστοιχα.
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 “μετρητά και
καταθέσεις στην τράπεζα”, 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. 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.
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 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 κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένων
κινδύνου τιμής αγοράς και κινδύνου επιτοκίου) 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
τιμής αγοράς, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και επένδυση πλεονάζουσας
ρευστότητας.


Κίνδυνος τιμής αγοράς
Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω
επενδύσεων που κατέχονται από το Ταμείο και ταξινομούνται στον ισολογισμό
ως επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Οι επενδύσεις του Ταμείου σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών οι οποίες
εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις τιμές των
μετοχών και ενεργεί ανάλογα.



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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(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 2016 και 31
Δεκεμβρίου 2015.
Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι

31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι

9.390
=======

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.
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. Οι υπολογισμοί και
παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται
πιο κάτω:
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4

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια)

(i)

Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Το Ταμείο 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.

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.

6

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

25 τοις εκατόν του ποσού
50 τοις εκατόν του ποσού
75 τοις εκατόν του ποσού
100 τοις εκατόν του ποσού
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7

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

Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

2016
€

2015
€

77.720
=======

77.712
=======

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

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

9

2016
€

2015
€

77.720
=======

77.712
=======

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό
Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Σύνολο 31 Δεκεμβρίου 2016

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

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

77.720

77.720

9.390
_______
9.390
=======

_______
77.720
=======

9.390
_______
87.110
=======

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

77.712

77.712

11.506
_______
11.506
=======

_______
77.712
=======

11.506
_______
89.218
=======
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10

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:

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa2

11

2016
€

2015
€

77.720
=======

77.712
=======

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
2016
€

Στην αρχή του έτους
Ζημιά δίκαιης αξίας
Διανομή σε μέλη
Στο τέλος του έτους

11.506
(537)
(1.579)
_______
9.390
=======

2015
€
24.013
(4.043)
(8.464)
_______
11.506
=======

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Εισηγμένοι Μετοχικοί τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

2016
€

2015
€

9.390
=======

11.506
=======

Οι 67.063 εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι αντιπροσωπεύουν 67.063 συνήθεις μετοχές της
Τράπεζας Κύπρου.
Μέσα στο 2017 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην προσθήκη μητρικής εταιρείας και της
εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσα από την ακύρωση των υφιστάμενων
μετοχών της Τράπεζας Κύπρου και της παραχώρησης μιας νέας μετοχής στη νέα μητρική
εταιρεία. Ως αποτέλεσμα οι 67.063 συνήθεις μετοχές που κατέχει το Ταμείο στην Τράπεζα
Κύπρου κατά την ημερομηνία αναφοράς έχουν μετατραπεί σε 3.354 συνήθεις μετοχές της
μητρικής εταιρείας (Σημ.13).
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

2016
€

2015
€

9.390
=======

11.506
=======
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Λογαριασμοί πρώην Μελών

1 Ιανουαρίου 2015
Απόδοση επενδύσεων
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή
είναι πληρωτέα σε υπάρχοντα
μέλη μετά την απόφαση για
διάλυση του Ταμείου

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015/
1 Ιανουαρίου 2016
Συνεισφορές
Απόδοση επενδύσεων
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή
είναι πληρωτέα σε υπάρχοντα
μέλη μετά την απόφαση για
διάλυση του Ταμείου
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Σύνολο

Λογαριασμός
Α
€

Λογαριασμός
Β
€

Λογαριασμός
Γ
€

Λογαριασμός
Δ
€

22.941
-

34.729
-

52.499
-

56.935
(3.740)

167.104
(3.740)

(22.941)

(34.729)

(16.746)

-

(74.146)

_________

_________

_________

_________

_________

-

-

36.023

53.195

89.218

-

-

-

(529)

(529)

_________
=========

_________
=========

(1.579)
_________
34.444
=========

_________
52.666
=========

(1.579)
_________
87.110
=========

€

Οι πιο πάνω λογαριασμοί των πρώην μελών οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν
σε €87.110 (2015: €89.218) περιλαμβάνουν ένα ποσό ύψους €83.324 (2015: €83.796) το
οποίο ανήκει στα πρώην μέλη που εγκατέλειψαν το Ταμείο κατά την διάρκεια των ετών
1981 – 2014 και δεν είχαν κάνει ανάληψη των υπολοίπων τους.

13

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Μέσα στο 2017 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην προσθήκη μητρικής εταιρείας και της
εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσα από την ακύρωση των υφιστάμενων
μετοχών της Τράπεζας Κύπρου και της παραχώρησης μιας νέας μετοχής στη νέα μητρική
εταιρεία. Ως αποτέλεσμα οι 67.063 συνήθεις μετοχές που κατέχει το Ταμείο στην Τράπεζα
Κύπρου κατά την ημερομηνία αναφοράς έχουν μετατραπεί σε 3.354 συνήθεις μετοχές της
μητρικής εταιρείας (Σημ.13).
Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση
με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 μέχρι 7.
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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

(1)

Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
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 2016.
Μέλη
2
Οι αλλαγές στον αριθμό των Μελών του Ταμείου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν ως εξής:
Αριθμός
Μέλη στην αρχή του έτους
Νέα μέλη που εγγράφηκαν
Μείον:
Μέλη που παραιτήθηκαν
Μέλη στο τέλος του έτους

_____
_____
=====

Κίνηση του Ταμείου
3

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

Απόδοση επενδύσεων
Τραπεζικές χρεώσεις
Καθαρά νέα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2016

(307)
(58)
_______
(365)
6.284
_______
5.919
=======

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.

(2)

Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής (συνέχεια)
Διαχειριστική Επιτροπή
6
Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2016 παρουσιάζονται
στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής για όλη την περίοδο από
1 Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016.
7
Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής θα παραιτηθούν κατά την τελική διάλυση
του Ταμείου.
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
2 Μαίου 2017

(3)

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας
Προπονητών Δρομώνων Ίππων
Έκθεση επί του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις Ταμείου Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων (το
“Ταμείο Προνοίας”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 8 μέχρι 20 και οι οποίες αποτελούνται από
την κατάσταση καθαρού ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση αλλαγών στο
καθαρό ενεργητικό του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα του
ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου στις 31
Δεκεμβρίου 2016 και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Ταμείου για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου
και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2012 έως 2015.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας,
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ταμείο,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε
συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον
Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Άλλες πληροφορίες
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες
αποτελούνται από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Διαχειριστικής
Επιτροπής, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί
αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

PricewaterhouseCoopers Ltd, PwC Central, 43 Demostheni Severi Avenue, CY-1080 Nicosia
P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus
T: +357 - 22 555 000, F:+357 - 22 555 001, www.pwc.com.cy
PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No.143594). Its registered office is at 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066, Nicosia.
A list of the company’s directors, including for individuals the present and former (if any) name and surname and nationality, if not Cypriot and for legal entities the
corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office. PwC refers to the Cyprus member firm, and may sometimes refer to the PwC
network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί
αυτού.
Ευθύνες της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 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 του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2012 έως 2015, και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να
αξιολογήσει την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της
δραστηριότητας του Ταμείου και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,
εκτός εάν η Διαχειριστική Επιτροπή προτίθεται, είτε να θέσει το Ταμείο σε εκκαθάριση ή να
παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς του Ταμείου.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές
καταστάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο,
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου.



Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν
από τη Διαχειριστική Επιτροπή.



Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα
ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ταμείο να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των
Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016, 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 φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου 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 Νόμων του 2012 έως 2015 πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.
Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου Προνοίας
Προπονητών Δρομώνων Ίππων ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί Ελεγκτών και
Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016
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, 2 Μαίου 2017
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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 2016
Σημ.

2016
€

2015
€

________
________

________
________

Συνεισφορές
Από προπονητές
Από ιδιοκτήτες αλόγων
Από Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα
Σε Μέλη που αποχώρησαν

9

Συνεισφορές μείον ωφελήματα

-

(117.589)

________
________

________
(117.589)
________

(307)
(58)
________
(365)
________
(365)
6.284
________
5.919
========

(5.395)
________

Απόδοση επενδύσεων για το έτος
Αναπροσαρμογή δίκαιης αξίας μετοχών και άλλα έξοδα
Τραπεζικές χρεώσεις

Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα
Υπόλοιπο Ταμείου στην αρχή του έτους
Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους
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(5.395)
________
(122.984)
129.268
________
6.284
========

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 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 2016
Σημ.

2016
€

2015
€

Μετρητά στην τράπεζα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς
πώληση

11

543

601

7

Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών
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5.376
_______
5.919
=======

5.683
_______
6.284
=======

Ενεργητικό

Στις 2 Μαίου 2017, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από τη Διαχειριστική
Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων, και υπογράφτηκαν εκ
μέρους της από:

Μ Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 20 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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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.

(ε)

Λειτουργικό περιβάλλον Ταμείου Προνοίας
Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή
οικονομία άρχισε να καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος
επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου
που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και
χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της οικονομίας και την ισχυρή
εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η Κύπρος εξήλθε
του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.
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 της Κυπριακής Δημοκρατίας και
παρόλο που η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι “μη – επενδυτικής κατηγορίας”
η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου.
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Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων
1

Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)
(ε)

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 της Αρχής.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου 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.
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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 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 Προνοίας και του περί της Ίδρυσης των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 έως 2015.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως
έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση.
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Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)
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.
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 2016. 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 2016, και δεν έχουν εφαρμοστεί στην
ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Τα μέλη του Ταμείου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Σεπτεμβρίου2014, έχουν
λάβει απόφαση για την διάλυση του Ταμείου. Ως εκ τούτου οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με την βάση της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Οι λογιστικές πολιτικές του Ταμείου όπως περιγράφονται στη Σημείωση 2 δεν έχουν αλλάξει
ώστε να αντικατοπτρίζει την βάση της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας αφού η διαφορά της
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία
αναφοράς, η οποία θα προέκυπτε από την εφαρμογή της μη συνεχιζόμενης δραστηριότητας,
δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.
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 και ωφελήματα
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 αποτελούνται από “μετρητά στην τράπεζα”, 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. 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.
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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.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά 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 κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένων κινδύνου
τιμής αγοράς κινδύνου επιτοκίου) 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.

(14)
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(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
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 τιμής αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο
και επένδυση πλεονάζουσας ρευστότητας.


Κίνδυνος τιμής αγοράς
Το Ταμείο εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς μετοχικών τίτλων λόγω
επενδύσεων που κατέχονται από το Ταμείο και ταξινομούνται στον ισολογισμό
ως επενδύσεις που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Οι επενδύσεις του Ταμείου σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών οι οποίες
εμπορεύονται δημόσια περιλαμβάνονται στο Γενικό Δείκτη του
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις τιμές των
μετοχών 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.

(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.
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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 2016:
Επίπεδο 1
€
31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση:
Μετοχικοί τίτλοι

5.376
=======

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

5.683
=======

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.

(16)
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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. Οι υπολογισμοί και
οι παραδοχές που πιθανόν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζεται
πιο κάτω:
(i)

Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
διαθέσιμων προς πώληση
Το Ταμείο 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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Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία

31 Δεκεμβρίου 2016
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό:
Τραπεζικές καταθέσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Σύνολο

Διαθέσιμα
προς πώληση
€

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

543

543

5.376
_______
5.376
=======

_______
543
=======

5.376
_______
5.919
=======
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Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)
Διαθέσιμα
προς πώληση
€
31 Δεκεμβρίου 2015
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον
ισολογισμό:
Τραπεζικές καταθέσεις
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα
προς πώληση
Σύνολο

6

Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

-

601

601

5.683
_______
5.683
=======

_______
601
=======

5.683
_______
6.284
=======

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:

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)
Caa2

7

2016
€

2015
€

543
=======

601
=======

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

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

2016
€

2015
€

5.683
(307)
_______
5.376
=======

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

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ως εξής:

Εισηγμένοι Μετοχικοί τίτλοι:
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

2016
€

2015
€

5.376
=======

5.683
=======

Οι 38.402 εισηγμένοι μετοχικοί τίτλοι αντιπροσωπεύουν 38.402 συνήθεις μετοχές της
Τράπεζας Κύπρου.

(18)
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
(συνέχεια)
Μέσα στο 2017 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην προσθήκη μητρικής εταιρείας και της
εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσα από την ακύρωση των υφιστάμενων
μετοχών της Τράπεζας Κύπρου και της παραχώρησης μιας νέας μετοχής στη νέα μητρική
εταιρεία. Ως αποτέλεσμα οι 38.402 συνήθεις μετοχές που κατέχει το Ταμείο στην Τράπεζα
Κύπρου κατά την ημερομηνία αναφοράς έχουν μετατραπεί σε 1.021 συνήθεις μετοχές της
μητρικής εταιρείας (Σημ.13).
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται ανά
νόμισμα ως εξής:

Ευρώ – νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

8

2016
€

2015
€

5.376
=======

5.683
=======

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

(19)
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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

Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

Μετρητά στην τράπεζα

12

2015
€

543
======

601
======

Λογαριασμοί πρώην μελών

Την 1 Ιανουαρίου 2015
Απόδοση επενδύσεων
Ωφελήματα που
πληρώθηκαν ή είναι
πληρωτέα σε μέλη που
αποχώρησαν

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015/
1 Ιανουαρίου 2016
Απόδοση επενδύσεων
Τραπεζικές χρεώσεις
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016
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2016
€

Λογαριασμός
Α
€

Λογαριασμός
Β
€

Λογαριασμός
Γ
€

Λογαριασμός
Δ
€

Σύνολο

-

-

206.650
-

(77.382)
(5.395)

129.268
(5.395)

(200.366)

(82.777)

(117.589)

__________

_________

__________
6.284

_________
-

_________
6.284

__________
==========

_________
=========

(307)
(58)
__________
5.919
==========

_________
=========

(307)
(58)
_________
5.919
=========

€

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Μέσα στο 2017 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην προσθήκη μητρικής εταιρείας και της
εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσα από την ακύρωση των υφιστάμενων
μετοχών της Τράπεζας Κύπρου και της παραχώρησης μιας νέας μετοχής στη νέα μητρική
εταιρεία. Ως αποτέλεσμα οι 38.402 συνήθεις μετοχές που κατέχει το Ταμείο στην Τράπεζα
Κύπρου κατά την ημερομηνία αναφοράς έχουν μετατραπεί σε 1.021 συνήθεις μετοχές της
μητρικής εταιρείας (Σημ.13).
Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση
με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών σελίδες 4 μέχρι 7.
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Ταμείο Προνοίας
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 Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

(1)

Ταμείο Προνοίας
Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
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 2016.
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
Μέλη την 1η Ιανουαρίου 2015
Νέα μέλη που εγγράφηκαν
Μέλη που παραιτήθηκαν
Μέλη στις 31 Δεκεμβρίου 2016

10
_______
10
=======

Κίνηση του Ταμείου
4

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

Συνεισφορές Μελών
Συνεισφορές Ιπποδρομιακής Αρχής
Εισόδημα από επενδύσεις
Καθαρά νέα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2016

14.976
10.221
(2)
__________
25.195
24.928
__________
50.123
==========

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 2016.
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.

(2)

Ταμείο Προνοίας
Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
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
2 Μαίου 2017

(3)

Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή
Προς τα Mέλη του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Έκθεση επί του ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής
Κύπρου (το “Ταμείο Προνοίας”), παρουσιάζονται στις σελίδες 8 μέχρι 16 και οι οποίες
αποτελούνται από την κατάσταση καθαρού ενεργητικού στις 31 Δεκεμβρίου 2016, την κατάσταση
αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα του
ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Ταμείου στις 31
Δεκεμβρίου 2016 και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών του Ταμείου για το έτος που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου
και του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2012 έως 2015.
Βάση γνώμης
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας,
με βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνη του Ελεγκτή για τον
Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Ταμείο,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε
συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον
Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
Άλλες πληροφορίες
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες
αποτελούνται από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της Διαχειριστικής
Επιτροπής, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί
αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

PricewaterhouseCoopers Ltd, PwC Central, 43 Demostheni Severi Avenue, CY-1080 Nicosia
P O Box 21612, CY-1591 Nicosia, Cyprus
T: +357 - 22 555 000, F:+357 - 22 555 001, www.pwc.com.cy
PricewaterhouseCoopers Ltd is a private company registered in Cyprus (Reg. No.143594). Its registered office is at 3 Themistocles Dervis Street, CY-1066, Nicosia.
A list of the company’s directors, including for individuals the present and former (if any) name and surname and nationality, if not Cypriot and for legal entities the
corporate name, is kept by the Secretary of the company at its registered office. PwC refers to the Cyprus member firm, and may sometimes refer to the PwC
network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

Σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες
πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουμε, κατά πόσο αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ή
διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις διαδικασίες που έχουμε
πραγματοποιήσει, συμπεράνουμε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα επί
αυτού.
Ευθύνες της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση των 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 του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των
Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμων του 2012 έως 2015, και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα,
οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη να
αξιολογήσει την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα,
γνωστοποιώντας όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της
δραστηριότητας του Ταμείου και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας,
εκτός εάν η Διαχειριστική Επιτροπή προτίθεται, είτε να θέσει το Ταμείο σε εκκαθάριση ή να
παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.
Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής
αναφοράς του Ταμείου.
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Λελογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος
όπως αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν
τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές
καταστάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να
αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους
σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
λόγω του ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
(5)



Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο,
προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Ταμείου.



Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν
από τη Διαχειριστική Επιτροπή.



Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διαχειριστική Επιτροπή της
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα
ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να
φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα,
είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματα μας βασίζονται στα
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα το Ταμείο να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.



Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να
επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Μεταξύ άλλων θεμάτων κοινοποιούμε στη Διαχειριστική Επιτροπή θέματα σχετικά με το
προβλεπόμενο πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που
εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των
Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του 2009 έως 2016, 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 φαίνεται από την εξέταση από εμάς αυτών των βιβλίων.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου 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 Νόμων του 2012 έως 2015 πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.
Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής Επιτροπής
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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Άλλο θέμα
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου Προνοίας
Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ως σώμα και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 των περί
Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμων του
2009 έως 2016 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, 2 Μαίου 2017
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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 2016
31 Δεκεμβρίου
2016
€

31 Δεκεμβρίου
2015
€

14.976
10.221
__________
25.197
__________

14.569
10.348
__________
24.917
__________

Σε μέλη που αποχώρησαν

__________

__________

Συνεισφορές μείον ωφελήματα

25.197
__________

24.917
__________

28
(30)
__________
(2)
__________
25.195
24.928
__________
50.123
==========

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

Σημ.

Συνεισφορές

5

Από Μέλη
Από Ιπποδρομιακή Αρχή

Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα

6

Απόδοση επενδύσεων για το έτος
Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις
Τραπεζικές χρεώσεις

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

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 16 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Ταμείο Προνοίας
Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
Κατάσταση καθαρού ενεργητικού
διαθέσιμου για ωφελήματα
31 Δεκεμβρίου 2016
Σημ.

31 Δεκεμβρίου
2016
€

31 Δεκεμβρίου
2015
€

50.123
__________
50.123
==========

24.928
__________
24.928
==========

Ενεργητικό
Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

9

Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών

10

Στις 2 Μαίου 2017, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από τη Διαχειριστική
Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και
υπογράφτηκαν εκ μέρους της από:

Σ. Παναγίδης, Πρόεδρος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 μέχρι 16 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.

(ε)

Λειτουργικό περιβάλλον Ταμείου Προνοίας
Μετά από μια μακρά και σχετικά βαθιά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή
οικονομία άρχισε να καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2015 ο οποίος
επιταχύνθηκε κατά το 2016. Τα περιοριστικά μέτρα και οι έλεγχοι κεφαλαίου
που ήταν σε ισχύ από το Μάρτιο του 2013 ήρθησαν τον Απρίλιο του 2015 και
χτίζοντας πάνω στη δυναμική της απόδοσης της οικονομίας και την ισχυρή
εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και μεταρρυθμίσεων, η Κύπρος εξήλθε
του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής το Μάρτιο του 2016.
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 της Κυπριακής Δημοκρατίας και
παρόλο που η αξιολόγηση εξακολουθεί να είναι “μη – επενδυτικής κατηγορίας”
η Κυπριακή κυβέρνηση έχει ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου.
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Ταμείο Προνοίας
Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
1

Γενικές πληροφορίες (συνέχεια)
(ε)

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 της Αρχής.
Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου 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.

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.
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 έως 2015.
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.
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Ταμείο Προνοίας
Υπαλλήλων Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου
2

Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)
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
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2016. 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 2016, 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.

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.
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

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

Ταξινόμηση
Το Ταμείο ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 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.
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. Στην
κατάσταση καθαρού ενεργητικού τα δάνεια και εισπρακτέα αποτελούνται από
τραπεζικές καταθέσεις.
Το Ταμείο 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. Οι
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό
διαθέσιμο για ωφελήματα.
Πιστωτικοί τόκοι
Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις λογίζονται ως πιστωτικοί τόκοι. Οι πιστωτικοί τόκοι
αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου.

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες του ταμείου το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
κίνδυνο αγοράς (περιλαμβανομένων κινδύνου επιτοκίου) 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.
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)


Κίνδυνος αγοράς
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.
Η Διαχειριστική Επιτροπή παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.



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

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

Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα

Μετρητά στη Τράπεζα

9

2016
€

2015
€

50.123
========

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
Caa1

2016
€

2015
€

50.123
========

24.928
========
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Λογαριασμοί Mελών

1η Ιανουαρίου 2015
Συνεισφορές
Απόδοση επενδύσεων

Λογαριασμός Α
€

Λογαριασμός Β
€

Σύνολο
€

14.569
6
_________

10.348
5
_________

24.917
11
__________

14.575

10.353

24.928

Στις 31 Δεκεμβρίου 2015/1η Ιανουαρίου 2016
Συνεισφορές
Απόδοση επενδύσεων
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016
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14.976
(1)
_________
29.550
=========

10.221
(1)
_________
20.573
=========

25.197
(2)
__________
50.123
==========

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 μέχρι 7.
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