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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Με την παρούσα δίνεται ειδοποίηση ότι την Πέμπτη 23 Μαίου 2013  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 29/5/2012  

 
3. Υποβολή προς έγκριση των λογαριασμών της Αρχής για το έτος 2012 (Δείτε 

σελ. 81) 
 

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. 25 )  

 
5. Πρόταση για πρόσθετες Μικτές Ιπποδρομίες για το έτος 2013 και   

                 για το έτος 2014.  
 

6. 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. 
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7.  Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να γίνει σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. 

 
 
 
 
  

     Γιώργος Σταμάτης 
            Γραμματέας 
 
Λευκωσία  26  Απριλίου  2013 
 

 
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 Τετάρτη 15 Μαίου 2013 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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ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δρ. Σοφoκλής Ρωτός 
Πρόεδρος 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου 

         
          

Αγαπητοί Φίλοι, Μέλη και Συνεργάτες,  
 
Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη εκτίμηση και μεγάλη χαρά στη φετινή Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου. 
 
Πριν παρουσιάσω τα πεπραγμένα του χρόνου που μας πέρασε, να μου επιτραπεί 
να μνημονεύσω τα Μέλη μας, τους Παναγιώτη Καζαμία, Νίκο Ιωνίδη, Κόκο Μάρκου 
και Ντίνο Πάλμα  
 
Ο Παναγιώτης Καζαμίας υπηρέτησε τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας από τη 
θέση του Γενικού Διευθυντή για αρκετά χρόνια, υπηρέτησε σαν μέλος της 
Επιτροπείας της Λέσχης Ιπποδρομιών και ως Έφορος της Ιπποδρομιακής Αρχής, 
ήταν λάτρης του αλόγου και ιδιοκτήτης. 
 
Ο Νίκος Ιωνίδης υπηρέτησε ως Γραμματέας της Ιπποδρομιακής Αρχής για πολλά 
χρόνια οι υπηρεσίες του ήσαν αξιόλογες και η προσφορά του μεγάλη στο χώρο του 
Ιπποδρόμου. 
 
Ο Κόκος Μάρκου ήταν ιδιοκτήτης και ιπποπαραγωγός, παρακολουθούσε τα 
δρώμενα του ιπποδρόμου καθημερινά και η αγάπη του για το άλογο πολύ μεγάλη.  
 
Ο Ντίνος Πάλμας, Κτηνίατρος, υπηρέτησε ως Έφορος και μέλος διάφορων 
Επιτροπών της Ιπποδρομιακής Αρχής. Προέρχεται από οικογένεια με πλούσια 
συνεισφορά στον ιππόδρομο, λάτρης του αλόγου, ιδιοκτήτης και ιπποπαραγωγός 
για πολλά χρόνια.  
 
Σας καλώ σε μονόλεπτη σιγή και ας είναι αιωνία η μνήμη τους. 
 



Οι κ.κ. Στέλιος Παναγίδης , Γιώργος Σταμάτης και Ανδρέας Γαλαξής υπέβαλαν στις  
9/1/2013 τις παραιτήσεις τους μετά τα γεγονότα που συνέβηκαν πριν, κατά και μετά 
τη συνεδρία των Εφόρων της 8/1/2013 και εν συνεχεία μετά από συνάντηση με τη 
Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας απέσυραν τις παραιτήσεις τους στις 16/1/2013. 
 
Την  1/2/2013 ο κ. Στέλιος Παναγίδης υπέβαλε εκ νέου την παραίτηση του από 
Πρόεδρος και ‘Εφορος της Ιπποδρομιακής Αρχής και ανέλαβε την Προεδρία ο Δρ. 
Σ. Ρωτός και την κενωθείσα θέση του Αντιπροέδρου ο Δρ. Μιχ. Κρασιάς.  
 
Σας παρουσιάζω τα κύρια σημεία των πεπραγμένων που καλύπτουν τη χρονική 
περίοδο από την τελευταία Γενική Συνέλευση μέχρι σήμερα, η δε οικονομική 
κατάσταση, καλύπτει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2012. 

 
 

1. Έλεγχος Ιπποδρομιών 
 

i. Ελλανοδίκες 
 

Οι Έφοροι είχαν συναντήσεις με τους Ελλανοδίκες με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο 
των ιπποδρομιών. Αναμένεται από τους Ελλανοδίκες, παρά το ότι παρατηρείται 
βελτίωση να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες και με τις σωστές αποφάσεις 
τους να υπάρξει καλύτερος έλεγχος στη διεξαγωγή των ιπποδρομιών. 
 
Κατά τις Ιπποδρομιακές Συναντήσεις ενόψει του ότι δεν υπήρχε η αναμενόμενη 
τάξη στους χώρους του ιπποδρόμου η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας διόρισε 
άτομο ως υπεύθυνο ασφαλείας κατά τις Ιπποδρομιακές Συναντήσεις.  

  
ii. Απαγορευμένες ουσίες 
 
Παρά τις ποινές που επιβάλλονται από την Πειθαρχική Επιτροπή μετά την κατάταξη 
των απαγορευμένων ουσιών σε κατηγορίες, συνεχίζεται δυστυχώς η ανεύρεση 
απαγορευμένων ουσιών σε δείγματα ούρων ίππων με αποτέλεσμα την τελευταία 
περίοδο να εντοπισθούν από το Χημείο 7 περιπτώσεις απαγορευμένων ουσιών εκ 
των οποίων έχουν εκδικαστεί οι 6 από την Πειθαρχική Επιτροπή.  

 
2. Ιπποπαραγωγή 

Βιβλίο Γενεαλογίας  
 
Οι κανονισμοί του Κυπριακού Βιβλίου Γενεαλογίας (Καθαρόαιμοι Ίπποι) και του 
Μητρώου – Μη Καθαροαίμων Ίππων (Κυπριακής εκτροφής) έχουν τροποποιηθεί 
ώστε να συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Επιτροπής Stud 
Book.  

 
Η  ιπποπαραγωγή στην Κύπρο έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και γι’ 
αυτό παρατηρείται μείωση των γεννηθέντων πώλων τα τελευταία χρόνια. 

 
Ενδεικτικά το έτος 2008 γεννήθηκαν 234  Καθαρόαιμοι πώλοι, το 2009 γεννήθηκαν 
214, το 2010 γεννήθηκαν 178, το 2011 γεννήθηκαν 183 και το 2012 γεννήθηκαν 
195, Κυπριακής εκτροφής το 2008 γεννήθηκαν 272, το 2009 γεννήθηκαν 244, το 
2010 γεννήθηκαν 232, το 2011 γεννήθηκαν 275 και το 2012 γεννήθηκαν 248 πώλοι.   
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3.  Οικονομική Κρίση και Ιπποδρομίες 
 
Η οικονομική κρίση που παρατηρείται στον τόπο μας δυστυχώς έχει επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό την ιππική βιομηχανία με συνέπεια να επηρεαστούν σε μεγάλο 
βαθμό οι ιδιοκτήτες, οι ιπποπαραγωγοί και γενικά όσοι έχουν σχέση με το άθλημα 
των ιπποδρομιών.  
 
Ελπίζουμε ότι θα ανακάμψει η οικονομία και το άθλημα των ιπποδρομιών να 
μπορέσει να ξεπεράσει τα μεγάλα προβλήματα διαφορετικά η ιππική βιομηχανία θα 
οδηγηθεί σε μαρασμό και εγκατάλειψη. Καθήκον όλων μας είναι να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια ούτως ώστε να διασωθεί η ιππική βιομηχανία.  
 
Για το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα που παρατηρείται και επηρεάζει όλη την ιππική 
βιομηχανία οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής επικροτούν και στηρίζουν τις 
προσπάθειες της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας για να μην διακοπούν οι 
ιπποδρομίες και να εγκαταλειφθεί η ιπποπαραγωγή. 
 
Η οικονομική κατάσταση της Ιπποδρομιακής Αρχής παρά τις περικοπές που έγιναν 
στα έξοδα και στη μισθοδοσία των υπαλλήλων μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ο 
προϋπολογισμός είναι σημαντικά μειωμένος, χωρίς δε την οικονομική στήριξη από 
τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας, η Ιπποδρομιακή Αρχή δεν μπορεί να επιβιώσει. 
Δυστυχώς η οικονομική κατάσταση δεν αναμένεται να διορθωθεί παρά τις περικοπές 
που έγιναν, είμαστε σε επικοινωνία με τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας στην 
προσπάθεια μας να μην επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία του γραφείου.  

Το δικαίωμα που καταβάλλει στην Ιπποδρομιακή Αρχή η Λέσχη Ιπποδρομιών 
Λευκωσίας για κάθε Ιπποδρομιακή Συνάντηση, μέσα στα πλαίσια της οικονομικής 
περισυλλογής μειώθηκε μετά από συνεννόηση. 

 
 

4.  Ιπποδρομιακός Κώδικας – Τροποποιήσεις 
 

Οι Έφοροι έχουν προβεί σε τροποποιήσεις των Κανονισμών και των Οδηγιών του 
Ιπποδρομιακού κώδικα καθώς και των Κανονισμών του Κυπριακού Stud Book για 
τις οποίες ζητούμε την έγκριση σας, σύμφωνα με το άρθρο 25 (8) (δ) του 
καταστατικού της Αρχής, λεπτομέρειες εσωκλείονται.  

 
 Μεταξύ των άλλων τροποποιήσεων: 

 Στη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Ατυχημάτων προστέθηκαν ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Προπονητών και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αναβατών.  

 Μειώθηκαν τα εβδομαδιαία επιδόματα που χορηγούνται από το Ταμείο 
Ατυχημάτων και απαλείφθηκε η πρόνοια για χορήγηση εφάπαξ ποσού σε 
περίπτωση που αδειούχος μετά από ατύχημα εμποδίζεται να διεκπεραιώσει την 
εργασία του. 

 Τροποποιήθηκαν οι πρόνοιες του κανονισμού για την εισαγωγή των ίππων στις 
θυρίδες του μηχανήματος εκκίνησης.    
- Πρώτοι εισέρχονται οι ίπποι που με δυσκολία εισέρχονται στο μηχάνημα 

εκκίνησης.  
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- Μετά εισέρχονται οι ίπποι που κληρώθηκαν στις θυρίδες 1, 3, 5 κ.λ.π. και 
μετά οι ίπποι που κληρώθηκαν στις θυρίδες 2, 4, 6 κ.λ.π., εκτός από τους 
ίππους που παρουσιάζουν δυστροπίες στο μηχάνημα εκκίνησης και οι 
οποίοι εισέρχονται τελευταίοι.  

 Τροποποιήθηκαν οι οδηγίες που αφορούν την έκδοση Δελτίου Υγείας για    
μαθητευόμενους αναβάτες και αναβάτες. 

 Τροποποιήθηκε ο κατάλογος για απαγορευμένες ουσίες για αναβάτες, 
μαθητευόμενους αναβάτες και αναβάτες προπόνησης με την προσθήκη 
ουσιών.  

 Τροποποιήθηκε η πρόνοια του κανονισμού ούτως ώστε ίππος που 
μεταφέρεται σε άλλον προπονητή ή μεταφέρεται εκτός προπόνησης μετά την 
εγγραφή του σε ιπποδρομία, να διαγράφεται από την ιπποδρομία και ο 
ιδιοκτήτης του να υπόκειται σε πρόστιμο €850.- Στον προπονητή του ίππου 
θα επιβάλλεται πρόστιμο €300.-σε περίπτωση που δεν ενημερώσει αμέσως 
για τη μετακίνηση του ίππου του τον αρμόδιο Λειτουργό.   

 Τροποποιήθηκαν οι πρόνοιες κανονισμών ούτως ώστε να γίνεται έλεγχος 
από τον εντεταλμένο Κτηνίατρο της Ιπποδρομιακής Αρχής των ίππων που 
είναι ανέτιμοι και σε κακή κατάσταση και εγγράφονται για να συμμετάσχουν 
στις ιπποδρομίες.  

 Υιοθετήθηκαν οδηγίες ούτως ώστε ίπποι που δεν έχουν συμμετοχή σε 
ιπποδρομίες για περίοδο πέραν των 120 ημερών να μην μπορούν να 
δηλωθούν υπό προπόνηση εάν δεν επαναταξινομηθούν προηγουμένως.  

 
 

5. Πρόσθετες Μικτές Ιπποδρομίες για 2ετείς ίππους και 3ετείς ίππους για τα έτη 
2013 και 2014 

 
Μετά από εισήγηση της Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας υποβάλλονται τα 
ακόλουθα για έγκριση που αφορούν τις μικτές ιπποδρομίες 2ετών και 3ετών ίππων 
για τα έτη 2013 και το 2014: 
  
 2ΕΤΕΙΣ 

- Προσθήκη δύο νέων μικτών ιπποδρομιών για 2ετείς ίππους μέδεν στη 
χρονική περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου. 

- Τροποποίηση των όρων της υφιστάμενης μικτής ιπποδρομίας για 2ετείς 
ίππους νικητές 1 – 2 ιπποδρομιών. Για το έτος 2013 δεν μπορεί να γίνει 
τροποποίηση των όρων ενόψει του ότι έχει προκηρυχτεί η ιπποδρομία.  

 
3ΕΤΕΙΣ 

- Απάλειψη δύο μικτών ιπποδρομιών για 3ετείς ίππους μέδεν. 
- Προσθήκη δύο μικτών ιπποδρομιών για 3ετείς νικητές 1 ιπποδρομίας στην 

αρχή του χρόνου.  
- Προσθήκη μικτής ιπποδρομίας για 3ετείς φορβάδες νικήτριες 1 ιπποδρομίας 

το μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο. 
- Προσθήκη μικτής ιπποδρομίας για 3ετείς νικητές 2 – 4 ιπποδρομιών στην 

απόσταση 1200 μέτρων το μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο. 
- Προσθήκη μικτής ιπποδρομίας για 3ετείς νικητές 2 – 4 ιπποδρομιών στην 

απόσταση των 1500 μέτρων το μήνα Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο.  
 
Λεπτομέρειες αναφέρονται στον κατάλογο των μικτών ιπποδρομιών για τα έτη 
2013 και 2014.  
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6. ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ 
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ  
 

Ημερομηνία  11/03/2012, ιπποδρομία αρ. 208 
Ίππος   ΚΟΡΟΝΕΗΣΙΟΝ ΓΚΙΦΤ 
Προπονητής  Άντρος Γ. Παπαϊωάννου 
Ουσία   Testosterone 
Πρόστιμο   €12,000 
 
 
Ημερομηνία  04/04/2012, ιπποδρομία αρ. 282  
Ίππος   ΖΑΓΡΕΑ 
Προπονητής  Μιχάλης Κ. Παράσχου 
Ουσίες   Phenylbutazone and oxyphenbutazone 
Πρόστιμο   €7,000 
 
 
Ημερομηνία  07/11/2012, ιπποδρομία αρ. 884 
Ίππος   ΕΥΕΛΠΙΔΑΣ 
Προπονητής  Πανίκος Ονουφρίου 
Ουσία   Dexamethasone 
Πρόστιμο   €12,000 
 

 
Ημερομηνία  21/11/2012, ιπποδρομία αρ. 924  
Ίππος   ΛΑΥΚΑ 
Προπονητής   Dan Haita  
Ουσίες   Metabolites of stanozolol  
Πρόστιμο   €12,000 
 
 
Ημερομηνία  12/12/2012, ιπποδρομία αρ. 985  
Ίππος   ΓΡΑΝΙΚΟΣ 
Προπονητής   Ανδρέας Χαραλάμπους 
Ουσία   Procaine   
Πρόστιμο   €7,000 
 
 
Ημερομηνία  24/4/2013, ιπποδρομία αρ. 207  
Ίππος   ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 
Προπονητής   Άατια Ζακί Σαλάμα 
Ουσία   Procaine   
Πρόστιμο   €7,000 
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7. Ευχαριστίες 
 

Εκ μέρους των Εφόρων, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο 
και τα Μέλη της Επιτροπείας της Λέσχης Ιπποδρομιών 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.  

 
Επίσης, εκφράζω, τις ευχαριστίες των Εφόρων προς τους Ελλανοδίκες και τον 
Γραμματέα Ελλανοδικών, τους Αξιωματούχους, το 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.  

 
Ευχαριστίες εκφράζω και στο Μέλος μας κ. Χριστόφορο Χατζητσαγγάρη που 
παραιτήθηκε από Μέλος της Ιπποδρομιακής Αρχής. 
 
Τελειώνοντας, εκφράζω την απεριόριστη εκτίμηση μου, προς τους συναδέλφους 
μου Εφόρους,  για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα.     
 
 
 
 
 
Με εκτίμηση,  

 
 
 

Δρ. Σοφοκλής Ρωτός 
Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
         

ΜΙΚΤΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 
 

1. Ιανουάριος ή Φεβρουάριος  
 
Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω, 
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και 
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και 
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο 
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 1200 
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €7, 970.  

 
Βάρη: 

 
1. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από 

1/1/2012. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά. 
2. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. 
3. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. 
 

Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2012:- 
 

α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη
 2 κιλά 

β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη
 4 κιλά 
 

Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που 
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους 
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο 
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και 
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για 
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.  

 
Χάρη βαρών 

 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. 

 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό 
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι 
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων 
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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2. Ιανουάριος ή Φεβρουάριος  

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 3 ετών μέδεν. 
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. 
Χρηματικό Έπαθλο €5.150. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.030. 

 
3. Ιανουάριος ή Φεβρουάριος  

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών νικητές 2 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 4 ετών νικητές 2 ιπποδρομιών. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 
κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη 
βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €4.940. 
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €494. 
 

4. Ιανουάριος  ή  Φεβρουάριος 
Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 3 ετών μέδεν. 
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. 
Χρηματικό Έπαθλο €5.150. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1.030. 

 
5. Φεβρουάριος  ή  Μάρτιος 

Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω, 
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και 
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και 
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο 
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 2100 
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €7, 970.  

 
Βάρη: 

 
1. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από 

1/1/2012. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά. 
2. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. 
3. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. 
 

Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2012:- 
 

α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη
 2 κιλά 

β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη
 4 κιλά 
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Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που 
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους 
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο 
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και 
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για 
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.  

 
Χάρη βαρών 

 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. 

 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό 
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι 
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων 
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
6. Φεβρουάριος  ή  Μάρτιος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4 
ιπποδρομιών  που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€5.660. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €1132. 

 
7. Μάρτιος  ή  Απρίλιος 

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 5 ετών νικητές 4-6 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 5 ετών νικητές 4-6 ιπποδρομιών. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 
νικητές 4 ιπποδρομιών 55 κιλά και για κάθε επιπρόσθετη νίκη, πρόσθετη 
επιβάρυνση 2,5 κιλά. Φορβάδες νικήτριες 4 ιπποδρομιών 53 κιλά και για 
κάθε επιπρόσθετη νίκη, πρόσθετη επιβάρυνση 2,5 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1600 μέτρα. 
Χρηματικό Έπαθλο €5.260 

 
8. Απρίλιος ή  Μάιος  

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμες 3ετείς  φορβάδες νικήτριες 1 
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 3ετείς 
φορβάδες νικήτριες 1 ιπποδρομίας. Βάρη:  55 κιλά και σύμφωνα με το 
ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν 
χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €4.950. 
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 
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9. Απρίλιος ή   Μάιος 
Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Επαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
 
 

10. Μάιος ή  Ιούνιος 
Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω, 
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και 
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και 
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο 
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 1600 
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6.980.  

 
Βάρη: 

 
1. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από 

1/1/2012. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά. 
2. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. 
3. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. 
 

Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2012:- 
α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη

 2 κιλά 
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη

 4 κιλά 
 

Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που 
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους 
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο 
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και 
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για 
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.  

 
Χάρη βαρών 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. 
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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. 

 
11. Ιούνιος ή  Ιούλιος 

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 1-2 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 1-2 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
12.  Ιούνιος  ή  Ιούλιος 

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμες φορβάδες 4 ετών νικήτριες 1-2 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
φορβάδες 4 ετών  νικήτριες 1-2 ιπποδρομιών. Βάρη: Νικήτριες 1 
ιπποδρομίας 55 κιλά, νικήτριες 2 ιπποδρομιών 57 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. 
Χρηματικό Έπαθλο €4.320. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €432. 

 
13. Ιούλιος ή Αύγουστος 

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμες 3ετείς  φορβάδες νικήτριες 1 
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 3ετείς 
φορβάδες νικήτριες 1 ιπποδρομίας. Βάρη:  55 κιλά και σύμφωνα με το 
ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν 
χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €4.950. 
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
14. Ιούλιος  ή  Αύγουστος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν. 
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. 
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.650. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €930. 

 
15. Ιούλιος  ή  Αύγουστος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν. 
Βάρη : Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. 
Χρηματικό ‘Επαθλο €4650. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €930. 
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16. Ιούλιος ή Αύγουστος 
Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν. 
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. 
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.650. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €930. 

 
17. Ιούλιος ή Αύγουστος  

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν. 
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. 
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.650. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €930. 
 

18. Ιούλιος ή Αύγουστος 
Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4 
ιπποδρομιών  που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
19. Σεπτέμβριος  ή   Οκτώβριος  

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-3 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής Εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 2-3 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
20. Σεπτέμβριος  ή   Οκτώβριος  

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4 
ιπποδρομιών  που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 
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21. Οκτώβριος  ή  Νοέμβριος 
Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν και νικητές 1 
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 2 ετών  μέδεν και νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη ανάλογα με το 
φύλο, τις νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. 
Χρηματικό Έπαθλο: €4.920. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €984. 

 
22. Οκτώβριος ή  Νοέμβριος  

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους 2ετείς ίππους νικητές 1 - 2  
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
2ετείς ίππους νικητές 1 – 2 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό έπαθλο 
€4.920. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €984. 

 
23.  Νοέμβριος  ή  Δεκέμβριος 

Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω, 
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και 
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και 
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο 
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 1200 
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6.980.  

 
Βάρη: 

1. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από 
1/1/2012. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά. 

2. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 
και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. 

3. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 
και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. 

 
Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2012:- 

 
α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη

 2 κιλά 
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη

 4 κιλά 
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Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που 
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους 
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο 
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και 
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για 
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.  

 
Χάρη βαρών 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. 

 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό 
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι 
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων 
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει ειδική πρόνοια στους 
όρους των ιπποδρομιών για προτεραιότητα συμμετοχής θα εφαρμόζεται ο 
κανονισμός 5/5 του Ιπποδρομιακού Κώδικα. 
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ΜΙΚΤΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 
 

1. Ιανουάριος ή Φεβρουάριος  
 
Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω, 
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και 
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και 
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο 
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 1200 
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6.990. 

 
Βάρη: 

 
1. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από 

1/1/2012. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά. 
2. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. 
3. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. 
 

Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2012:- 
 

α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη
 2 κιλά 

β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη
 4 κιλά 
 

Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που 
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους 
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο 
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και 
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για 
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.  

 
Χάρη βαρών 

 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. 

 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό 
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι 
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων 
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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2. Ιανουάριος ή Φεβρουάριος 
Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 1 
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 
κιλά, φορβάδες 55 κιλά και ανάλογα με το ύψος του χρηματικού επάθλου. 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 
1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
3. Ιανουάριος ή Φεβρουάριος  

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών νικητές 2 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 4 ετών νικητές 2 ιπποδρομιών. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 
κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη 
βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €4.320. 
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €432. 

 
4. Φεβρουάριος ή  Μάρτιος  

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 1 
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 
κιλά, φορβάδες 55 κιλά και ανάλογα με το ύψος του χρηματικού επάθλου. 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 
1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
5. Φεβρουάριος  ή  Μάρτιος 

Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω, 
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και 
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και 
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο 
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 2100 
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6,980.  

 
Βάρη: 

 
1. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από 

1/1/2012. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά. 
2. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. 
3. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. 
 

Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2012:- 
 

α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη
 2 κιλά 

 19



β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη
 4 κιλά 
 

Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που 
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους 
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο 
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και 
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για 
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.  

 
Χάρη βαρών 

 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. 

 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό 
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι 
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων 
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
6. Φεβρουάριος  ή  Μάρτιος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4 
ιπποδρομιών  που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
7. Μάρτιος  ή  Απρίλιος 

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 5 ετών νικητές 4-6 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 5 ετών νικητές 4-6 ιπποδρομιών. Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 
νικητές 4 ιπποδρομιών 55 κιλά και για κάθε επιπρόσθετη νίκη, πρόσθετη 
επιβάρυνση 2,5 κιλά. Φορβάδες νικήτριες 4 ιπποδρομιών 53 κιλά και για 
κάθε επιπρόσθετη νίκη, πρόσθετη επιβάρυνση 2,5 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1600 μέτρα. 
Χρηματικό Έπαθλο €4.600. 

 
8. Απρίλιος ή  Μάιος  

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμες 3ετείς φορβάδες νικήτριες 1 
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 3ετείς 
φορβάδες νικήτριες 1 ιπποδρομίας. Βάρη:  55 κιλά και σύμφωνα με το 
ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν 
χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €4.950. 
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
9. Απρίλιος ή   Μάιος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
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ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Επαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
10. Μάιος ή  Ιούνιος 

Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω, 
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και 
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και 
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο 
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 1600 
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6.980.  

 
Βάρη: 

 
1. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από 

1/1/2012. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά. 
2. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. 
3. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. 
 

Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2012:- 
α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη

 2 κιλά 
β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη

 4 κιλά 
 

Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που 
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους 
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο 
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και 
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για 
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.  

 
Χάρη βαρών 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. 

 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό 
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι 
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων 
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
11. Ιούνιος ή  Ιούλιος 

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 1-2 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 1-2 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
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θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
 

12.  Ιούνιος  ή  Ιούλιος 
Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμες φορβάδες 4 ετών νικήτριες 1-2 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
φορβάδες 4 ετών  νικήτριες 1-2 ιπποδρομιών. Βάρη: Νικήτριες 1 
ιπποδρομίας 55 κιλά, νικήτριες 2 ιπποδρομιών 57 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. 
Χρηματικό Έπαθλο €4.320. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €432. 

 
13. Ιούλιος ή Αύγουστος 

Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμες 3ετείς φορβάδες νικήτριες 1 
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 3ετείς 
φορβάδες νικήτριες 1 ιπποδρομίας. Βάρη:  55 κιλά και σύμφωνα με το 
ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν 
χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €4.950. 
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
14. Ιούλιος  ή  Αύγουστος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν. 
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. 
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.650. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €930. 

 
15. Ιούλιος  ή  Αύγουστος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν. 
Βάρη : Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. 
Χρηματικό ‘Επαθλο €4650. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €930. 

 
16. Ιούλιος ή Αύγουστος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν. 
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. 
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.650. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €930. 

 
17. Ιούλιος ή Αύγουστος  

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν που 
γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής ίππους 2 ετών μέδεν. 
Βάρη: Κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, φορβάδες 55 κιλά. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1000 μέτρα. 
Χρηματικό ‘Επαθλο €4.650. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €930. 
 

 22



18. Ιούλιος ή Αύγουστος 
Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4 
ιπποδρομιών  που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
19. Σεπτέμβριος  ή   Οκτώβριος  

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-3 
ιπποδρομιών που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής Εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 2-3 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
20. Σεπτέμβριος  ή   Οκτώβριος  

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 3 ετών νικητές 2-4 
ιπποδρομιών  που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 3 ετών νικητές 2-4 ιπποδρομιών. Βάρη ανάλογα με το φύλο, τις 
νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι 
θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο 
€4.950. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €990. 

 
21. Οκτώβριος  ή  Νοέμβριος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 2 ετών μέδεν και νικητές 1 
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 
ίππους 2 ετών  μέδεν και νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη ανάλογα με το 
φύλο, τις νίκες και το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι Κυπριακής 
εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1200 μέτρα. 
Χρηματικό Έπαθλο: €4.920. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €984. 

 
22. Οκτώβριος ή  Νοέμβριος 

Μικτή ιπποδρομία για Καθαρόαιμους 2ετείς ίππους νικητές 1  
ιπποδρομίας που γεννήθηκαν στην Κύπρο και Κυπριακής εκτροφής 2ετείς 
ίππους νικητές 1 ιπποδρομίας. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 57 κιλά, 
φορβάδες 55 κιλά και ανάλογα με το ύψος του χρηματικού επάθλου. Οι 
Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. Απόσταση 1500 
μέτρα. Χρηματικό έπαθλο €4.920. Επίδομα Ιπποπαραγωγού €984. 

 
23.  Νοέμβριος  ή  Δεκέμβριος 

Κλάση 1η. Μικτή Ιπποδρομία για Καθαρόαιμους ίππους 4 ετών και άνω, 
κήλωνες, εκτομίες και φορβάδες που γεννήθηκαν στην Κύπρο και 
Κυπριακής εκτροφής ίππους 4 ετών και άνω, κήλωνες, εκτομίες και 
φορβάδες. Βάρη σύμφωνα με τον Γενικό Ισοζυγισμό, την ηλικία, το φύλο 
και τις νίκες σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2. Απόσταση 1200 
μέτρα. Χρηματικό Έπαθλο €6.980.  
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Βάρη: 
1. Ίπποι που δεν νίκησαν σε ιπποδρομίες κατηγορίας Gr.1 και Gr.2 από 

1/1/2012. Βάρη κήλωνες και εκτομίες 54 κιλά, φορβάδες 52 κιλά. 
2. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.2 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 56 κιλά, φορβάδες 54 κιλά. 
3. Ίπποι νικητές ιπποδρομίας κατηγορίας Gr.1 από 1/1/2012. Βάρη κήλωνες 

και εκτομίες 58 κιλά, φορβάδες 56 κιλά. 
 

Επιβαρύνσεις που θα ισχύουν από 01/01/2012:- 
 

α) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 2 (Group 2) για κάθε νίκη
 2 κιλά 

β) Νικητής κλασσικής ιπποδρομίας κατηγορίας 1 (Group 1) για κάθε νίκη
 4 κιλά 
 

Μετά την επιβολή των πιο πάνω επιβαρύνσεων σε περίπτωση που 
υπάρχουν ίπποι τα βάρη των οποίων είναι λιγότερα από 65 κιλά για τους 
κήλωνες & εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες, και των οποίων ο 
Γενικός Ισοζυγισμός τους κατά την ημέρα των εγγραφών είναι 100 κιλά και 
άνω, τα βάρη για τους εν λόγω ίππους θα καθορίζονται σε 65 κιλά για 
τους κήλωνες και εκτομίες και 63 κιλά για τις φορβάδες.  

 
Χάρη βαρών 
Οι Κυπριακής εκτροφής ίπποι θα έχουν χάρη βαρών 3 κιλά. 

 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό 
Ισοζυγισμό κατά την ημέρα των εγγραφών. Σε περίπτωση που ίπποι 
έχουν τον ίδιο Γενικό Ισοζυγισμό τότε η πρόκριση μεταξύ των ίππων 
αυτών θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
 

 Στη συνεδρία της 26/6/2012 ενέκριναν την τροποποίηση του 
κανονισμού 5/5 (αi) και (αii) 

 
 
5/5.  Τηρουμένων των προνοιών του κανονισμού 5/6 ο αριθμός των εγγραφών 

θα μειώνεται σε 12 και στην απόσταση των 2100 μέτρων σε 11 εγγραφές 
κατά την ώρα των διαγραφών ως εξής:-  

 
(αι)  Στις Κλασσικές ιπποδρομίες, Ημικλασσικές Ιπποδρομίες,  ιπποδρομίες με 

ειδικούς όρους και στις Μικτές Ιπποδρομίες όπου δεν υπάρχουν ειδικοί 
όροι προτεραιότητας για συμμετοχή και στις ιπποδρομίες κατά Ηλικία μια 
ώρα μετά την λήξη των εγγραφών θα γίνεται κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και θα κληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός ώστε o αριθμός 
των εγγραφών να μειώνεται σε 12, στις δε ιπποδρομίες που διεξάγονται 
στην απόσταση των 2100 μέτρων, να μειώνεται ο αριθμός των εγγραφών 
σε 11 αντί 12.  
Ο καθορισμός των ίππων θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή με την πιο κάτω σειρά προτεραιότητας:- 
 
Ι) Προτεραιότητα για συμμετοχή θα έχουν οι νικητές ίπποι και στην 
περίπτωση ίππων με διαφορετικό αριθμό νικών προτεραιότητα για 
συμμετοχή θα έχουν οι ίπποι με τις περισσότερες νίκες και θα ακολουθούν 
κατά σειρά οι ίπποι με τις λιγότερες νίκες.  
 
ΙΙ) Μετά θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που πήραν 2η ή 3η θέση. 
 
ΙΙΙ) Τελευταίοι θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που δεν πήραν 2η ή 3η θέση.   

 
Στην περίπτωση που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των 12 ή 
11 ίππων ανάλογα με την απόσταση, οι υπόλοιποι ίπποι θα 
τιτλοφορούνται σαν  “εκτάκτως δηλωθέντες ίπποι”.                  
 
Ο καθορισμός των “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” θα γίνεται με κλήρωση 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με την πιο κάτω σειρά προτεραιότητας:-  

 
Ι) Προτεραιότητα θα έχουν οι υπόλοιποι νικητές ίπποι και στην περίπτωση 
ίππων με διαφορετικό αριθμό νικών, προτεραιότητα θα έχουν οι ίπποι με 
τις περισσότερες νίκες και θα ακολουθούν οι ίπποι κατά σειρά με τις 
λιγότερες νίκες.  
 
ΙΙ) Μετά θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που πήραν 2η ή 3η θέση. 
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ΙΙΙ) Τελευταίοι θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που δεν πήραν 2η ή 3η θέση. 
 

Ο πρώτος ίππος που θα κληρωθεί θα τιτλοφορείται “ ίππος εκτάκτως 
δηλωθείς αρ. 1”, o δεύτερος θα τιτλοφορείται “ίππος εκτάκτως δηλωθείς 
αρ. 2” και ούτω καθ’ εξής. Οι “εκτάκτως δηλωθέντες ίπποι” θα 
δημοσιεύονται στον κατάλογο εγγραφών ως “ίππος εκτάκτως δηλωθείς”, 
No. 1,2, κ.ο.κ. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους 11 ή 12 ίππους 
που παρέμειναν ανάλογα με την απόσταση μετά την κλήρωση στην 
ιπποδρομία διαγράφεται, τότε η κενή θέση που θα δημιουργείται θα 
προσφέρεται στους “εκτάκτως δηλωθέντες ίππους” κατά σειρά 
προτεραιότητας και σύμφωνα πάντοτε με τη σειρά που κληρώθηκαν. 
Νοείται ότι, σαν τελευταίο χρονικό όριο για συμμετοχή “ίππων εκτάκτως 
δηλωθέντων” ορίζεται η ώρα των διαγραφών της συνάντησης.  

 
Mετά τη λήξη των εγγραφών και τον καθορισμό των “εκτάκτως 
δηλωθέντων ίππων” της συνάντησης στις Κλασσικές, Ημικλασσικές και 
στις ιπποδρομίες κατά ηλικία δεν θα γίνεται καμία αλλαγή της σειράς 
κλήρωσης των “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων”. Σε περίπτωση που μετά 
τον καθορισμό των “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” της συνάντησης 
παρουσιάζεται αλλαγή στον αριθμό των νικών ίππου/ων της ιπποδρομίας 
ή των επιβαρύνσεων θα γίνεται τροποποίηση των βαρών η δέ σειρά των 
“εκτάκτως δηλωθέντων ίππων “θα παραμένει η ίδια όπως καθορίστηκε 
αμέσως μετά τη λήξη των εγγραφών. 
 
Τελευταίο χρονικό όριο για συμμετοχή “εκτάκτως δηλωθέντων ίππων” 
ορίζεται η ώρα των διαγραφών της συνάντησης.  

 
Στην περίπτωση που παρουσιάζεται αλλαγή στον αριθμό των νικών ή των 
επιβαρύνσεων ίππου/ων της ιπποδρομίας μετά τη λήξη της καθορισμένης 
ώρας των διαγραφών της συνάντησης και μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της 
συμπεριλαμβανομένης, τα βάρη των ίππων της ιπποδρομίας θα 
τροποποιούνται με βάση τα νέα δεδομένα.  

 
Ίπποι που δεν πληρούν τους όρους της ιπποδρομίας θα διαγράφονται 
 

(αιι)  Στις ιππoδρoμίες κατά ηλικία ίππoς πoυ απoκλείεται μετά από κλήρωση 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή θα δικαιoύται vα συμμετάσχει στηv αμέσως 
επόμεvη ιππoδρoμία πoυ δικαιoύται vα εγγραφεί. Η πρόvoια αυτή για τoυς 
"εκτάκτως δηλωθέvτες ίππoυς", δηλαδή vα έχoυv πρoτεραιότητα 
συμμετoχής δεv θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις Κλασσικώv 
ιπποδρομιών, Ημικλασσικώv ιπποδρομιών, ιπποδρομιών με ειδικούς 
όρους,  Επιχoρηγημέvωv Ιππoδρoμιώv και Μικτών Ιπποδρομιών και στις 
περιπτώσεις πoυ καθoρίζεται στoυς όρoυς της ιππoδρoμίας ειδική 
διαδικασία για πρoτεραιότητα συμμετoχής. 
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Ίππoι πoυ παρέμειvαv σαv "εκτάκτως δηλωθέvτες" σε Κλασσικές 
ιπποδρομίες, Ημικλασσικές ιπποδρομίες,  ιπποδρομίες με ειδικούς όρους, 
Επιχoρηγημέvες Iππoδρoμίες και Μικτές Ιπποδρομίες, ως επίσης και σε 
ιππoδρoμίες πoυ η πρoτεραιότητα συμμετoχής καθoρίζεται με ειδική 
διαδικασία, θα έχoυv και αυτoί πρoτεραιότητα συμμετoχής στηv αμέσως 
επόμεvη ιππoδρoμία κατά ηλικία πoυ δικαιoύνται vα εγγραφoύv. 

 
Μεταξύ τωv "εκτάκτως δηλωθέvτωv ίππωv" πρoτεραιότητα συμμετoχής θα 
έχoυv κατά σειρά:- 

 
(Ι) Οι νικητές ίπποι και στην περίπτωση ίππων με διαφορετικό αριθμό νικών 
προτεραιότητα θα έχουν οι ίπποι με τις περισσότερες νίκες και θα 
ακολουθούν οι ίπποι κατά σειρά με τις λιγότερες νίκες.  

 
 (ΙΙ) Μετά θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που πήραν 2η ή 3η θέση. 
 

(ΙΙΙ) Τελευταίοι θα ακολουθούν οι ίπποι μέδεν που δεν πήραν 2η ή 3η θέση. 
 
 Νoείται ότι “ίππoς εκτάκτως δηλωθείς" πoυ διαγράφεται από την 

ιππoδρoμία, δεv θα έχει πρoτεραιότητα συμμετoχής σαv "εκτάκτως 
δηλωθείς" στηv αμέσως επόμεvη ιππoδρoμία πoυ δικαιoύται vα εγγραφεί. 

 
 

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 26/2012 της 28/6/2012 
 
 
 
 

 Στη συνεδρία της 10/7/2012 ενέκριναν: 
 
(Ι)   Tην τροποποίηση των οδηγιών που αφορούν ιπποδρομίες για 

2ετείς ίππους και ιπποδρομίες για 3ετείς ίππους.  
 

 
IΠΠΟΔΡΟΜIΕΣ ΓIΑ 2ΕΤΕIΣ IΠΠΟΥΣ  
 
 

Οι 2ετείς ίππoι μέδεv θα διαγωvίζovται μεταξύ τoυς στις συvήθεις 
ιππoδρoμίες. 

 
 

Το πιo πάvω θα ισχύει μόvo στις συvήθεις ιππoδρoμίες για 2ετείς ίππoυς, δεv 
θα ισχύoυv για τις Κλασσικές Ιπποδρομίες, Ημικλασσικές Ιπποδρομίες, 
Μικτές Ιπποδρομίες, Επιχoρηγημέvες Ιπποδρομίες και Ιπποδρομίες με 
Ειδικούς ‘Ορους.  
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IΠΠΟΔΡΟΜIΕΣ ΓIΑ 3ΕΤΕIΣ IΠΠΟΥΣ  
 

i. Οι 3ετείς ίππoι μέδεv θα διαγωvίζovται μεταξύ τoυς στις συvήθεις 
ιππoδρoμίες. 

 
  

ii.  (α) Οι 3ετείς ίππoι vικητές μιας ιππoδρoμίας θα διαγωvίζovται 
μεταξύ τoυς στις συvήθεις ιππoδρoμίες. 

  
(β) Σε ειδικές περιπτώσεις στις συvήθεις ιππoδρoμίες θα μπoρoύv 
vα διαγωvίζovται μεταξύ τoυς 3ετείς vικητές μιας και δύo 
ιππoδρoμιώv.  
 
 

iii. Οι 3ετείς ίππoι vικητές δύo ή περισσoτέρωv ιππoδρoμιώv θα 
διαγωvίζovται μεταξύ τoυς στις συvήθεις ιππoδρoμίες.  

 
Τα πιo πάvω θα ισχύoυv μόvo στις συvήθεις ιππoδρoμίες για 3ετείς 
ίππoυς, δεv θα ισχύoυv για τις Κλασσικές ιπποδρομίες, Ημικλασσικές 
Ιπποδρομίες, Μικτές Ιπποδρομίες, Επιχορηγημένες Ιπποδρομίες και 
Ιπποδρομίες με Ειδικούς ‘Ορους.  
  

 
(ΙΙ)  Προσθήκη νέας οδηγίας -  
 
Ιπποδρομίες με ειδικούς όρους για Καθαρόαιμους  ίππους που γεννήθηκαν σε 
χώρες μέλη της Ευρωπαικής ‘Ενωσης 
 
Καθαρόαιμοι  ‘Ιπποι που γεννήθηκαν σε χώρες μέλη της Ευρωπαικής ‘Ενωσης 
4-7 ετών νικητές 3 – 10 ιπποδρομιών. Βάρη σύμφωνα με το φύλο και το Γενικό 
Ισοζυγισμό ως πιο κάτω. Απόσταση ……. μέτρα. Χρηματικό ‘Επαθλο €5260. 
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €526. 
 
Επιβαρύνσεις σύμφωνα με το φύλο και τον Γενικό Ισοζυγισμό: - 
 
             Κ & Ε          Φορβ. 
Μέχρι   70 κιλά  53   51 
70.1/2 -  75 κιλά  55   53 
75.1/2 - 80 κιλά  57   55 
80.1/2 - 85 κιλά  59   57 
85.1/2 - 90 κιλά  61   59 
90.1/2 -  95 κιλά  63   61 
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95.1/2 -  100 κιλά  65   63 
100.1/2 - 105 κιλά  67   65 
105.1/2 κιλά και άνω  69   67 
 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό 
κατά την ημέρα των εγγραφών.  
 
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
 
 
(ΙΙΙ)  Τροποποίηση της Οδηγίας -  Ιπποδρομίες με ειδικούς όρους για 

ίππους που γεννήθηκαν στην Κύπρο με την προσθήκη νέας 
παραγράφου  

 
- Ιπποδρομίες για 3ετείς ίππους 

 
(10) Προκήρυξη ιπποδρομιών για ίππους 3 ετών μέδεν με πρόνοια στους 

όρους, προτεραιότητα συμμετοχής να έχουν οι κήλωνες και εκτομίες.  
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που 
είναι απαραίτητο για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας, θα γίνεται με κλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

 
 
(IV) Τροποποίηση του κανονισμού 2/46 
 

Αv o Αφέτης κρίvει ότι λόγω oπoιασδήπoτε ελαττωματικής λειτoυργίας τoυ 
Μηχαvήματoς Εκκίvησης δεv επιτεύχθηκε δίκαιη εκκίvηση, θα κηρύξει τηv 
εκκίvηση άκυρη και με τη σημαία αvάκλησης θα διατάξει τoυς αvαβάτες vα 
επιστρέψoυv στηv Αφετηρία. Η απόφαση αυτή τoυ Αφέτη είvαι τελεσίδικη. 

 
Σε περίπτωση κήρυξης εκκίνησης ως άκυρης, ο Αφέτης θα θέτει σε 
λειτουργία φωτεινό φάρο/ους με ή χωρίς ηχητική προειδοποίηση που θα 
είναι τοποθετημένος/οι πλησίον του εξωτερικού ή εσωτερικού κάγκελου 
του εξωτερικού στίβου, ή σημαιοφόρος θα ανασηκώνει κόκκινη 
προειδοποιητική σημαία όταν ο Αφέτης ανασηκώνει τη σημαία ανάκλησης 
της ιπποδρομίας.  

 
Ο Πρόεδρος των Ελλανοδικών, ύστερα από σχετική ενημέρωση μέσω 
ασυρμάτου από τον Αφέτη, δύναται να ενεργοποιήσει τους 
προειδοποιητικούς φάρους που είναι τοποθετημένοι περιμετρικά του 
εξωτερικού στίβου. 

 
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 28/2012 της 12/7/2012 
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 Στη συνεδρία  της 17/7/2012 ενέκριναν την τροποποίηση του 

κανονισμού 26/3 του ΜΕΡΟΥΣ 26 – ΤΑΜΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ώστε να 
έχει ως ακολούθως:-  

 
Κανονισμός 26/3 
 
Η διαχείριση, τήρηση και οι επενδύσεις του Ταμείου, θα διεξάγονται από 
πέντε θεματοφύλακες, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Προπονητών και ο άλλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αναβατών. Οι θεματοφύλακες θα διορίζονται για το σκοπό αυτό από 
τους Εφόρους της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου οι οποίοι θα μπορούν 
να προβαίνουν σε αντικατάσταση τους.  
 

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 29/2012 της 19/7/2012 
 

 
 Στη συνεδρία της 24/7/2012 ενέκριναν την τροποποίηση του 

ΜΕΡΟΥΣ 26 – ΤΑΜΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ και ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ  
    
 

ΜΕΡΟΣ 26 
 

Ταμείo Ατυχημάτωv 
 
26/1. Κατά τηv κρίση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ oι 

ακόλoυθες εισφoρές θα καταβάλλovται στo Ταμείo Ατυχημάτωv, 
Πρoπovητώv, Αvαβατώv, Μαθητευόμεvωv Αvαβατώv, Αvαβατώv 
Πρoπovήσεως και Iππoκόμωv για κάθε συμμετoχή ίππoυ σ'oπoιαδήπoτε 
Iππoδρoμιακή Συvάvτηση. 

 
 (i) Iδιoκτήτης ίππoυ    €1,71.- 
 (ii) Αvαβάτες ή μαθητευόμεvoι   €0,85.- 
 (iii) Πρoπovητές: Για κάθε ίππo   
  πoυ αvήκει στoυς στάβλoυς τoυς  €1,71 .-  
 (iv) Iππoκόμoι και αvαβάτες 
  πρoπovήσεως. Για κάθε ίππo 
  πoυ φρovτίζoυv    €0,85.- 
 
 Οι συvεισφoρές αυτές θα εισπράττονται ως εξής: 
 
 Οι ιδιoκτήτες θα καταβάλλoυv τo πιo πάvω πoσό στov Iππoδρoμιάρχη κατά 

τηv ώρα της δήλωσης τωv αvαβατώv. 
 
 Η συvεισφoρά τoυ αvαβάτη θα αφαιρείται από τo δικαίωμα αvάβασης πoυ 

πληρώvεται σ'αυτόv ή τo μαθητευόμεvo. 
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 Η συvεισφoρά τoυ πρoπovητή θα καταβάλλεται στov Iππoδρoμιάρχη κατά 

τηv ώρα της δήλωσης τωv αvαβατώv. 
 
 Τη συvεισφoρά τoυ ιππoκόμoυ και τoυ αvαβάτη πρoπovήσεως θα τηv 

αφαιρεί o πρoπovητής από τo μισθό τoυ ιππoκόμoυ ή τoυ αvαβάτη 
πρoπovήσεως και θα πληρώvεται στov Iππoδρoμιάρχη κατά τov ίδιo χρόvo 
πoυ καταβάλλεται και η συvεισφoρά τoυ πρoπovητή. 

 
 Οι συvεισφoρές αυτές θα πληρώvovται στoυς Εφόρoυς της Iππoδρoμιακής 

Αρχής Κύπρoυ και θα θεωρoύvται σαv συvεισφoρά πρoς όφελoς τoυ 
λoγαριασμoύ τoυ Ταμείoυ Ατυχημάτωv Πρoπovητώv, Αvαβατώv και 
Iππoκόμωv. 

 
26/2. Κάθε Λέσχη Iππoδρoμιώv στηv Κύπρo στo τέλoς κάθε έτoυς θα 

συvεισφέρει στo Ταμείo τo ίδιo πoσό πoυ κατατέθηκε σαv συvεισφoρά 
σύμφωvα με τo καvovισμό 26/1. 

 
26/3. Η διαχείριση, τήρηση και oι επεvδύσεις τoυ Ταμείoυ θα διεξάγovται από 

πέντε θεματoφύλακες, εκ των οποίων ο ένας θα είναι ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Προπονητών και ο άλλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αναβατών. Οι θεματοφύλακες θα διορίζονται για το σκοπό αυτό από τους 
Εφόρους της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου οι οποίοι θα μπορούν να 
προβαίνουν σε αντικατάσταση τους.  

 
26/4. Οι θεματoφύλακες θα διαχειρίζovται τo Ταμείo, σύμφωvα με τις oδηγίες τωv 

Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής. 
 

26/5.  

 (i) Σε περίπτωση θαvάτoυ ή τραυματισμoύ και με βάση τις oδηγίες και τηv 
έγκριση τωv Εφόρωv της Iππoδρoμιακής Αρχής Κύπρoυ, oι θεματoφύλακες 
θα χoρηγoύv ωφελήματα από τo Ταμείo, σε πρoπovητές, αvαβάτες ή 
μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, μικρoύς μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, 
ιππoκόμoυς και αvαβάτες πρoπovήσεως για ατυχήματα ή θαvάτoυς πoυ 
συvέβηκαv κατά τηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυς στoυς χώρoυς τoυ 
Iππoδρόμoυ μόvo. 

 
(ii)  Στις περιπτώσεις όμως πολύ σοβαρών ατυχημάτων που συνέβηκαν εκτός 

του χώρου του Ιπποδρόμου για τα οποία απαιτείται πολυδάπανη 
θεραπεία, οι θεματοφύλακες μπορούν να καλύπτουν μόνο ιατρικά έξοδα 
από το Ταμείο Ατυχημάτων μετά από έγκριση των Εφόρων της 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου και τα οποία όμως δεν θα υπερβαίνουν το 
ποσό των €3.000.  
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Η κάλυψη ιατρικών εξόδων από το Ταμείο Ατυχημάτων για πολύ σοβαρά 
ατυχήματα που απαιτείται πολυδάπανη θεραπεία αφορά τους 
προπονητές,αναβάτες ή μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, μικρoύς 
μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, ιππoκόμoυς και αvαβάτες πρoπovήσεως στις 
περιπτώσεις που συνέβηκαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους σε 
χώρο εγκριμένων στάβλων από την Ιπποδρομιακή Αρχή για σκοπούς 
προπόνησης και ενσταβλισμού αλόγων εκτός του χώρου του Ιπποδρόμου. 
 
 
 

 (iii)  Σε πολύ εξειδικευμένες παθολογικές καταστάσεις που απαιτείται 
πολυδάπανη θεραπεία, οι θεματοφύλακες μπορούν να καλύπτουν ιατρικά 
έξοδα από το Ταμείο Ατυχημάτων μετά από έγκριση των Εφόρων της 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου τα οποία όμως δεν θα υπερβαίνουν το 
ποσό των €3.000.  
Η κάλυψη ιατρικών εξόδων για πολύ εξειδικευμένες παθολογικές 
καταστάσεις που απαιτείται πολυδάπανη θεραπεία αφορά τους 
προπονητές,αναβάτες ή μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, μικρoύς 
μαθητευόμεvoυς αvαβάτες, ιππoκόμoυς και αvαβάτες πρoπovήσεως. 

 
 
26/6. Ο Iππoδρoμιάρχης θα αvαφέρει στηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ εvτός 

24 ωρώv, όλα τα ατυχήματα και θα δηλώvει τov τόπo όπoυ voσηλεύovται o 
πρoπovητής, o αvαβάτης , o μαθητευόμεvoς, o μικρός μαθητευόμεvoς, o  

 ιππoκόμoς, ή o αvαβάτης πρoπovήσεως, αvάλoγα με τηv περίπτωση. Ο 
Λειτoυργός Ασφαλείας και oι πρoπovητές vα εvημερώvoυv αμέσως τov 
Iππoδρoμιάρχη για oπoιαδήπoτε ατυχήματα και vα τoυ πρoσφέρoυv κάθε 
βoήθεια σχετικά με τo θέμα. 

 
 
26/7. Προπονητής, αναβάτης, μαθητευόμενος αναβάτης, μικρός μαθητευόμενος 

αναβάτης, ιπποκόμος ή αναβάτης προπονήσεως που τραυματίζεται κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του στους χώρους του ιπποδρόμου θα 
μεταφέρεται αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.  

 
 
26/8. Ο θεράπωv ιατρός τoυ Νoσoκoμείoυ όπoυ μετακιvήθηκε o ασθεvής για 

voσηλεία με τηv έγκριση τωv θεματoφυλάκωv, θα υπoβάλει ιατρική έκθεση 
στoυς θεματoφύλακες μαζί με τo λoγαριασμό τo συvτoμότερo δυvατό. 

 
 
26/9. 'Ολες oι απαιτήσεις θα υπoβάλλovται πρoς τo Γραμματέα της 

Iππoδρoμιακής Αρχής τo συvτoμότερo δυvατό, και θα συvoδεύovται από 
εvυπόγραφη δήλωση εvός μάρτυρα και ιατρικό πιστoπoιητικό.         
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26/10. Τo πoσό και o τρόπoς πληρωμής τoυ ωφελήματoς πoυ θα χoρηγείται, σε 

καμία περίπτωση δε θα υπερβαίvει τo πoσό πoυ oρίζεται στov συvημμέvo 
πίvακα, αλλά επιπρόσθετα μπoρεί vα καταβληθεί πoσό για κάλυψη 
oιωvδήπoτε ιατρικώv εξόδωv. 

 
 
26/11. Καvέvας πρoπovητής, αvαβάτης, μαθητευόμεvoς αvαβάτης, μικρός 

μαθητευόμεvoς, ιππoκόμoς ή αvαβάτης πρoπovήσεως, ή oπoιoδήπoτε 
πρόσωπo πoυ έχει απαιτήσεις από τo Ταμείo, βάσει τoυ Σχεδίoυ αυτoύ, δε 
θα έχει oπoιoδήπoτε vόμιμo δικαίωμα απαίτησης oπoιασδήπoτε πληρωμής 
πρoς αυτόv vooυμέvoυ ότι oι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής δεv θα 
αρvηθoύv χωρίς λόγo τηv πληρωμή. 

 
 
26/12. Οι θεματoφύλακες θα τηρoύv πλήρη κατάλoγo τωv πρoσώπωv τα oπoία 

απoτείvovται και λαμβάvoυv ωφελήματα σύμφωvα με τo παρόv Σχέδιo, 
καθώς επίσης και λoγιστικά βιβλία με σκoπό τηv παρoυσίαση της 
κατάστασης όλωv τωv πράξεωv τoυ Ταμείoυ. 

 
 Οι λoγαριασμoί θα ετoιμάζovται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίoυ κάθε έτoυς και θα 

ελέγχovται από Ελεγκτή πoυ διoρίζεται από τoυς Εφόρoυς της 
Iππoδρoμιακής Αρχής. 

 
 Θα τηρείται, επίσης, χωριστός Τραπεζικός λoγαριασμός. 
 
 
26/13. Οι 'Εφoρoι της Iππoδρoμιακής Αρχής και oι θεματoφύλακες τoυ Ταμείoυ, 

είvαι εξoυσιoδoτημέvoι vα δέχovται κληρoδoτήματα και δωρεές για τoυς 
γεvικoύς σκoπoύς τoυ Ταμείoυ. 

 
 
26/14. Οι πρόvoιες τωv Καvovισμώv 26/5 μέχρι 26/11 θα εφαρμόζovται και για 

τoυς Μαθητές της Σχoλής Αvαβατώv, σε περίπτωση θαvάτoυ ή 
τραυματισμoύ λόγω δυστυχήματoς κατά τη διάρκεια της μαθητείας τoυς 
στoυς στάβλoυς. 

 
 Τα πιο πάνω ωφελήματα δεν θα καλύπτουν τους Βοηθούς του Αφέτη. 
 
 
26/15. Τo δικαίωμα έκδoσης άδειας ιππoκόμoυ της Συvάvτησης (Sunday Pass) 

καθoρίζεται σε €8,54.- για κάθε Iππ/κή Συvάvτηση. 
 

‘Ατομο που αποζημιώθηκε με εφάπαξ  ποσό από το ταμείο ατυχημάτων 
επειδή εμποδίζεται να διεκπεραιώσει την εργασία του δεν θα του εκδίδεται 
άδεια ιπποκόμου της συνάντησης (Sunday pass). 
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‘Ατομο που αποζημιώθηκε με εφάπαξ ποσό από το ταμείο ατυχημάτων 
επειδή εμποδίζεται να διεκπεραιώσει την εργασία του δεν μπορεί να 
εργάζεται στην αφετηρία κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις 

  
 
26/16. Τo δικαίωμα άδειας ιππoκόμoυ της Συvάvτησης θα κατατίθεται στo Ταμείo 

Ατυχημάτωv, τo oπoίo θα τov καλύπτει κατά τη διάρκεια της Iππoδρoμιακής 
Συvάvτησης για τηv oπoία εκδόθηκε η άδεια και εφόσo τo ατύχημα έλαβε 
χώρα στoυς χώρoυς τoυ Iππoδρόμoυ. Ωφελήματα από τo Ταμείo 
Ατυχημάτωv θα έχoυv oι ασφαλιζόμεvoι ιππoκόμoι της Συvάvτησης μόvo σε 
περίπτωση θαvάτoυ και μόvιμης αvαπηρίας oπόταv θα απoζημιώvovται 
μόvo κατά τo 1/4 τoυ πoσoύ πoυ πρoβλέπεται στov Πίvακα Ωφελημάτωv 
που αφορούν τους ιπποκόμους. 

 
 
26/17. (α) Μετά την καταβολή εφ’ άπαξ ποσού από το Ταμείο Ατυχημάτων 

επειδή εμποδίζεται 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 εφάπαξ ποσό επειδή δεν μπορεί 

να διεκπεραιώσει την εργασία του δεν θα του χορηγείται καμία άδεια από 
την Ιπποδρομιακή Αρχή. 

 
 (γ) Σταβλίτης που αποζημιώνεται με εφάπαξ ποσό επειδή δεν μπορεί να 

διεκπεραιώσει την εργασία του δεν θα του χορηγείται καμία άδεια από την 
Ιπποδρομιακή Αρχή. 

 
 
26/18. Άτομο που αποζημιώνεται με εφ’ άπαξ ποσό μπορεί να υποβάλει αίτηση 

για να του χορηγηθεί άδεια νοουμένου ότι θα επιστρέψει στο Ταμείο 
Ατυχημάτων ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης συμπεριλαμβανομένου  
και του τόκου και θα προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό ότι μπορεί να 
διεκπεραιώσει την εργασία του.   

 
 
26/19. Διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση αίτησης για αποζημίωση 

με εφάπαξ ποσό από το Ταμείο Ατυχημάτων επειδή εμποδίζεται να κάμει 
οποιαδήποτε εργασία ή εμποδίζεται να διεκπεραιώσει την εργασία του: 

 
- Ο αιτητής αποτείνεται γραπτώς στους θεματοφύλακες του Ταμείου 

Ατυχημάτων για να παραπεμφθεί στο ιατροσυμβούλιο. Όλα τα έξοδα  
θα καταβάλλονται από τον αιτητή πριν την εξέταση του αιτήματος του, 
διαφορετικά το αίτημα του δεν θα εξετάζεται.   
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- Οι θεματοφύλακες του Ταμείου Ατυχημάτων αποφασίζουν για την 

παραπομπή του σε ιατροσυμβούλιο και καθορίζουν τους ιατρούς. 
 

- Οι θεματοφύλακες του Ταμείου Ατυχημάτων αφού μελετήσουν την 
γνωμάτευση του ιατροσυμβουλίου θα αποφασίζουν κατά πόσο θα 
αποζημιωθεί ή όχι ο αιτητής πάντοτε μέσα στα πλαίσια των 
κανονισμών του Ταμείου Ατυχημάτων.   

 
 
26/20. Εβδομαδιαίο επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Ατυχημάτων μπορεί να 

καταβάλλεται μέχρι 3 μήνες. Πέραν της περιόδου των 3 μηνών θα 
εξετάζεται κάθε περίπτωση από τους θεματοφύλακες οι οποίοι και θα 
αποφασίζουν κατά πόσο θα συνεχίσει να καταβάλλεται ή όχι. 

   
 Τα εβδομαδίαια επιδόματα θα είvαι επιπρόσθετα πρoς oιαδήπoτε άλλα 

επιδόματα τα oπoία δυvατόv vα πληρώvovται από τo Ταμείo Κoιvωvικώv 
Ασφαλίσεωv. 

 
Τα εβδομαδιαία επιδόματα που πληρώθηκαν σε περίπτωση αποζημίωσης 
με εφ’ άπαξ ποσό θα αφαιρούνται από το ολικό ποσό της αποζημίωσης. 

 
 

        
        

ΠIΝΑΚΑΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ 
 
 
 
1. Θάvατoς για πρoπovητή, αvαβάτη, μαθητευόμεvo αvαβάτη,  
 
        Εφ'άπαξ πoσό ......... €100.000 
      
 
 
2. Θάvατoς για μικρό μαθητευόμεvo αvαβάτη (junior), αvαβάτη πρoπόνησης, 

ιππoκόμo.         
 
        Εφ'άπαξ πoσό ......... €25.000 
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3. Μόvιμoς αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o πρoπovητής, o αvαβάτης, 
 o μαθητευόμεvoς αvαβάτης,  εμπoδίζεται vα κάμει oιαvδήπoτε εργασία.        

       
        Εφ'άπαξ πoσό ........... €100.000 
   
 
 
4. Μόvιμoς αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o μικρός μαθητευόμεvoς αvαβάτης, 
 (junior), o αvαβάτης πρoπόνησης, o ιππoκόμoς, εμπoδίζεται vα κάμει 
 oιαvδήπoτε εργασία.               
        Εφ'άπαξ πoσό ........... €25.000 
   
 
 
5.   Εφ’ άπαξ ποσό θα καταβάλλεται 3 μήνες μετά το ατύχημα.  
 

 
6. Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o πρoπovητής εμπoδίζεται 
 vα διεκπεραιώσει τηv εργασία τoυ. Επίδoμα θα χoρηγείται μετά από 
 τηv 7η ημέρα τoυ ατυχήματoς.         
   
          Εβδoμαδιαίως ........... €100,00 
        
 
7.  Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o αvαβάτης εμπoδίζεται 
 από τoυ vα ιππεύει ή vα διεκπεραιώvει τηv εργασία τoυ              

  
 
       Εβδoμαδιαίως........... €150,00 
  
 
 
                  
8.  Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o μαθητευόμεvoς αvαβάτης 
 εμπoδίζεται από τoυ vα ιππεύει ή vα διεκπεραιώvει τηv εργασία τoυ.            
 
       Εβδoμαδιαίως ........... €100,00 
           
 
9.  Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o μικρός μαθητευόμεvoς 
 αvαβάτης (Junior) εμπoδίζεται από τoυ vα ιππεύει ή διεκπεραιώvει 
 τηv εργασία τoυ.               
 
              Εβδoμαδιαίως ........... €50,00 
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10. Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o αvαβάτης  

 πρoπόνησης εμπoδίζεται vα διεκπεραιώvει τηv εργασία τoυ               
 
       Εβδoμαδιαίως ........... €50,00 
 
 
           
11.  Πρoσωριvή αvαπηρία συvεπεία της oπoίας o ιππoκόμoς 

 εμπoδίζεται από τoυ vα εκτελέσει τηv εργασία τoυ                   
 

       Εβδομαδιαίως ........... €50,00 
           

  
 

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 30/2012 της 26/7/2012 
 
 
 

 Στη συνεδρία της 4/9/2012 ενέκριναν την τροποποίηση του 
κανονισμού 2/37  

 
 
Κανονισμός 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. 
 
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. 
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Μετά θα ακολουθούν οι υπόλοιποι ίπποι που κληρώθηκαν στις θυρίδες 1, 3, 5, 7, 
9, 11 και ακολούθως οι ίπποι που κληρώθηκαν στις θυρίδες 2, 4, 6, 8, 10, 12 
εκτός από τους ίππους που παρουσιάζουν δυστροπίες εντός του μηχανήματος 
εκκίνησης σύμφωνα με τη δήλωση του Αφέτη. 
 
Οι ίπποι που παρουσιάζουν δυστροπίες εντός του μηχανήματος εκκίνησης θα 
εισέρχονται στις θυρίδες που κληρώθηκαν τελευταίοι.  
 
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.  
 
 

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 36/2012 της 6/9/2012 
 
 

 Στη συνεδρία της 2/10/2012 πήραν τις πιο κάτω αποφάσεις  -   
 
Ενέκριναν την τροποποίηση των πιο κάτω οδηγιών του 
Ιπποδρομιακού Κώδικα  
 
(Ι) «Δελτία Υγείας για Μαθητευόμενους Αναβάτες και Αναβάτες»  
 
(ΙΙ) «Ελεγχος Αναβατών και Μαθητευόμενων Αναβατών και 
Αναβατών Προπόνησης για απαγορευμένες ουσίες»  
 
 

      
 

(Ι)     ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ 
 

Έκδοση Δελτίου Υγείας για μικρούς  
μαθητευόμενους αναβάτες 

 
Για την εγγραφή στη σχολή μαθητευομένων αναβατών απαιτείται Δελτίο Υγείας 
το οποίο θα περιλαμβάνει: 
 
α)  ακτινογραφία θώρακος 
β)  γενική εξέταση όλων των συστημάτων του σώματος 
 
Στο μικρό μαθητευόμενο νοουμένου ότι δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα 
υγείας θα του εκδίδεται πιστοποιητικό υγείας για να μπορεί να εγγραφεί στη 
σχολή. 
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Έκδοση Δελτίου Υγείας για αναβάτες 
και μαθητευόμενους αναβάτες  

 
Μαθητευόμενοι αναβάτες και αναβάτες για να τους χορηγείται άδεια απαιτείται 
Δελτίο Υγείας κάθε τρία χρόνια 
 
Απαραίτητες εξετάσεις: 
 
α) ακτινογραφία θώρακος 
β) καρδιογράφημα  
γ) γενική εξέταση αίματος (ανάλυση) 
δ) γενική εξέταση ούρων (ανάλυση) 
 
 
 
Ακολούθως οι μαθητευόμενοι αναβάτες και αναβάτες θα υπόκεινται σε κλινική 
εξέταση από ιατρούς που θα ορίζει η Ιπποδρομιακή Αρχή για την έκδοση Δελτίου 
Υγείας συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο.  Τα έξοδα για τις πιο πάνω εξετάσεις 
θα  επιβαρύνονται οι μαθητευόμενοι αναβάτες και αναβάτες. 
 
Τα ακόλουθα αποτελούν βασική προϋπόθεση για την έκδοση Δελτίου Υγείας. 
 
 

Κατάλογος αντενδείξεων 
 

*Αυτό σημαίνει ότι ο αναβάτης καθώς και άλλοι συμμετέχοντες στις 
ιπποδρομίες δύνανται να καταστούν υπεύθυνοι για αυτό τον κίνδυνο. 
 
Η απουσία του *σημαίνει ότι ο αναβάτης δύναται να καταστεί αποκλειστικά 
υπεύθυνος για αυτό τον κίνδυνο.  
 
Στον ακόλουθο κατάλογο το γράμμα R σημαίνει απορρίφθηκε και το γράμμα 
D σημαίνει αναβλήθηκε.  
 
 
α) Αγγειοκαρδιακές διαταραχές* 
 
 Ισχαιμική καρδιοπάθεια / με τρέχουσα στηθάγχη – R  
 Καρδιακή ανεπάρκεια – R 
 Έμφραγμα του μυοκαρδίου – D  
 Μόσχευμα αορτοστεφανιαίας παράκαμψης – D  
 Αγγειοπλαστική – D  

Μεταμόσχευση καρδίας – R  
Διαταραχές του καρδιακού ρυθμού – D  
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Βηματοδότες – D  
Καρδιακή αγγειακή νόσος (βαλβίδα)  – D  
Υπέρταση – D  
Καρδιομυοπάθειες – D  
Κληρονομικές νόσοι της καρδιάς – D  
Σύνδρομο Marfan – R  
Αντιπηκτική θεραπεία – R  
Περιφερειακή αγγειακή νόσος (με χωλότητα) – D  
Χρόνια περικαρδίτιδα – R  
Ανευρύσματα – R  

 
 
 

β) Ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές 
 
 Διαβήτης*  

- Ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης – R  
- Ανάγκη λήψης φαρμάκων δια του στόματος – D  
- Κατάσταση ελεγχόμενη με δίαιτα – D  
- Θυροειδής νόσος – D  
- Νεφρογενής άποιος διαβήτης – R*  
- Διαταραχές των επινεφριδίων – D  

 
 

γ) Γαστροεντερικές και κοιλιακές διαταραχές* 
 
 Ενεργό πεπτικό έλκος – D 

Οξεία γαστρική διάβρωση – D 
Χρόνια γαστρίτιδα – D 
Κίρρωση ήπατος – R 
Χρόνια παγκρεατίτιδα – R 
Κίρρωση – D 
Κολίτιδα (ελκώδη ή chrobus) – D 
Κολοστομή ή ειλεοστομία  – D 
Χολολιθίαση – D 
Αιμορροΐδες, ραγάδες των πρωκτών, συρίγγιο – D 
Βουβονοκύλη – D 
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δ) Παθήσεις του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος 
 
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια – R 
Μεταμόσχευση νεφρού – R 
Νεφρίτιδα – D 
Νεφρολιθίαση  – D 
Ένας νεφρός η πεταλοειδής νεφρός – D 

 
ε) Γυναικολογικές διαταραχές * 
 
Κύηση  
- Φυσιολογική – D 
- Τελευταίο τρίμηνο κύησης – R 
- Καισαρική τομή – D 
- Υστερεκτομή – D 
 
 
 
στ) Νόσος του αιμοποιητικού συστήματος  * (Αιματολογία) * 
 
Διαταραχές πήξεως αίματος – R 
 
 
ζ) Ακοή * 
 
Η ικανότητα ακοής κάθε αναβάτη θα πρέπει να είναι επαρκής για να 
μπορεί να αντιλαμβάνεται όλες τις οδηγίες και να διασφαλίζεται ότι δεν 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των άλλων αναβατών. 
Οποιαδήποτε απώλεια ακοής μεγαλύτερη των 20 Db (και στα δυο ώτα) 
αποτελεί παθολογική κατάσταση για ένα αναβάτη: 

-   Νέοι αιτητές - R 
-   Υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας – D  
-   Αμφοτερόπλευρη πλήρης απώλεια ακοής - R 
-   Ετερόπλευρη πλήρης ακοή με απώλεια αγωγής δια του αέρα και των 

οστών μεγαλύτερη των 20 Db - R  
-   Οποιαδήποτε διαταραχή του ωστικού τύμπανου και του μέσου ωτός που 

οδηγεί σε απώλεια ακοής και στα δυο ώτα μεγαλύτερη των 20 Db. - R 
-    Οξεία ωτίτιδα - D 
-  Μονόπλευρη μη  αντιρροπημένη  απώλεια αιθουσιαίων αντανακλαστικών 

(areflexia) – R  
-   Αμφοτερόπλευρη ελάττωση αντανακλαστικών με κατευθυντική 

επικράτηση (hypreflexia) - R 
-   Σύνδρομο ίλιγγου, που περνά εφόσον θεραπευτεί η αιτία και η απουσία 
νυσταγμού - D 
Διάτρηση τύμπανου - D 
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Χρόνια διαπυητική μέση ωτίτιδα - D 
 Ωτοσκλήρυνση - D 
 Πρόθεση - R 
 
 
η) Λοιμώξεις 

- Φυματίωση (ενεργός) – R 
- Ηπατίτιδα – D 
- Θετικό στον ιό HIV – D 
- Σύνδρομο AIDS – R 

 
 

θ) Φαρμακευτική αγωγή  
 
Εάν ο αιτών απαιτεί ή απαιτείται, τακτική φαρμακευτική αγωγή  για την 
διατήρηση του/της σωματικής ή ψυχικής υγείας μία άδεια μπορεί να 
απαληφθεί. Εάν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δηλώσεις ισχύει, η άδεια 
ούτως η άλλως θα απορριφθεί ή θα ανασταλεί.   
 
1. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα των φαρμάκων μπορεί να θέσει τον 

αναβάτη σε κίνδυνο  όταν αυτός/αυτή ιππεύει ή όταν πέφτει.  
2. Οι παρενέργειες, πραγματικές ή δυνητικές της φαρμακευτικής αγωγής 

είναι τέτοιες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωματική 
ικανότητα του αναβάτη, την κρίση, το συντονισμό ή την εγρήγορση.  

3. Η εκούσια ή ακούσια προσαρμογή της δόσης, ή χορήγηση ή η 
απορρόφηση των φαρμάκων θα μπορούσε να επηρεάσει τη σωματική 
ικανότητα του αναβάτη, την κρίση, το συντονισμό ή την εγρήγορση. 

 
 

ι) Μυοσκελετικές διαταραχές  
 
- Ακρωτηριασμός του ενός άκρου ή μέρους ενός άκρου – R (απώλεια 

δακτύλου/ων θα επανεξετασθεί σε ατομική βάση – D) 
- Τεχνητά μέλη – R 
- Κάταγμα – D (βλέπε πιο κάτω) 
- Κατάγματα – πριν από την αίτηση για επιστροφή για ίππευση στις 

ιπποδρομίες μετά από κάθε κάταγμα ή εξάρθρωση ο αναβάτης δεν 
πρέπει να αισθάνεται πόνο σε μία κίνηση κατάλληλου εύρους και να 
είναι σε θέση να αποδείξει ότι η ικανότητα του/της να ιππεύσει δεν 
επηρεάζεται. Αναβάτης δεν μπορεί να ιππεύει φορώντας γύψο, 
backslab, fibre-glass support, πρόσθεση ή παρόμοια εφαρμογή.    
Τα κατάγματα του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης είναι ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος και ιατρική έγκριση απο τον Ιατρικό Σύμβουλο 
απαιτείται για κάθε περίπτωση. Αυτό συνεπάγεται μια εξέταση από τον 
Γενικό Ιατρικό Σύμβουλο.  
Εξάρθρωση του ώμου ή subluxed την - πρώτη φορά  – D εκτός εάν ο 
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αναβάτης είναι κάτω των 25 χρόνων, όταν μια χερουργική 
αποκατάσταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί (όπως και για 
επαναλαμβανόμενες – πιο κάτω).  
Εξάρθρωση του ώμου ή subluxed – επαναλαμβανόμενες – R – μέχρι ή 
χειρουργική αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.  

 
 
κ) Νεοπλασία / καρκίνος – D 
 
 
λ) Νευρολογικές διαταραχές * 
 
Χρόνια ημικρανία – D 
Χρόνιες νευρολογικές διαταραχές (π.χ. νόσος Πάρκισον, πολλαπλή 
σκλήρυνση κ.λ.π.) – R 
Σύνδρομο (ίλιγγος) του Meniere, ίλιγγος ή λαβυρινθίτιδα – R 
*Νόσος των αγγείων του εγκεφάλου  – R* 
Μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα – D 
Κρανιοτομή οφειλόμενη σε αφαίρεση όγκου του εγκεφάλου – D 
Παραμόρφωση τύπου A – V μετά από αιμορραγία – R 
Ενδοκρανιακό ανεύρυσμα  – R 
Όγκος υπόφησης – χωρίς έλλειμμα οπτικού πεδίου – D 

- με έλλειμμα στα οπτικά πεδία – R 
Λήψη ναρκωτικών ουσιών  – R 
Ανεξήγητη απώλεια συνείδησης – D 
Υπαραχνοειδή αιμορραγία – D – βλέπε επιληψία / απλή κρίση πιο κάτω 
Ενδοκρανιακό αιμάτωμα – D – βλέπε επιληψία / απλή κρίση πιο κάτω 
Σοβαρός τραυματισμός κεφαλής D – βλέπε επιληψία / απλή κρίση πιο 
κάτω 
Κρανιοτομή / Burr χειρουργική τρύπα D – βλέπε επιληψία / απλή κρίση 
πιο κάτω 
Επιληψία – R εκτός εάν ο αιτητής πληροί τα κριτήρια που σχετίζονται με 
την τρέχουσα επιληψία DVLA.  
Ιατρικά πρότυπα καταλληλότητας για οδήγηση ομάδας 2 ( VOG – LGV / 
PCV - Σεπτέμβρη 2009)  
Απλή επιληψία – μετά από οξύ τραύμα στο κεφάλι, ενδοκρανιακή 
χειρουργική επέμβαση ή με τη χρήση επιληπτογενών φαρμάκων (π.χ. 
Tramadol) – D (ανεξάρτητη γνώμη ειδικού απαιτείται σε κάθε περίπτωση.) 
Θετική πρόγνωση για επιληψία της παιδικής ηλικίας (καλοήθης Rolandic 
επιληψία) μπορεί επίσης να υπόκειται σε ειδική εξέταση – D (ανεξάρτητη 
γνώμη ειδικού απαιτείται σε κάθε περίπτωση).  
Προσοχή: Μετά από κάθε κάταγμα κρανίου ή χειρουργική επέμβαση η 
ακεραιότητα ή και η δύναμη του κρανίου δεν πρέπει να είναι σημαντικά 
μειωμένη.  
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μ) Ψυχιατρικές διαταραχές  
Οι περισσότερες ψυχικές ασθένειες επηρεάζουν την ικανότητα του ατόμου 
να ασκεί ορθή κρίση (λόγω ασθένειας) ή επηρεάζουν την ικανότητα τους 
να συντονίζονται και να παραμένουν σε εγρήγορση (λόγω της 
ανεπιθύμητης ενέργειας των φαρμάκων οι οποίες είναι συχνά ηρεμιστικής 
φύσεως). Και τα δύο χαρακτηριστικά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την 
ευημερία τόσο των ατόμων όσο και των άλλων αναβατών.  

 
Βιολογικές διαταραχές – R 
 
(συμπεριλαμβάνονται: όλες οι μορφές άνιας, παραλήρημα, οργανικές 
διαταραχές του εγκεφάλου ως αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης, 
νευρολογική, μεταβολική, ενδοκρινική δυσλειτουργία). 
Τυχόν διάγνωση κάτω από χρήση ψυχοδραστικών ουσιών – R 
(συμπεριλαμβάνονται: κατάσταση οξείας δηλητηρίασης, εξάρτηση, εκτός 
παρενέργειες από αλκοόλ, ψυχαγωγικά φάρμακα  η χρήση διαλυτών).  
 
Υπολειμματική ζημιά από τη χρήση η κατάχρηση ουσιών – D 
 
Σχιζοφρένια και παραληρηματικές διαταραχές – R (συμπεριλαμβάνονται: 
όλα τα είδη της σχιζοφρένιας, schizoaffective διαταραχές και οξείες και 
παροδικές ψυχικές διαταραχές.) 

 
Διαταραχές διάθεσης  
 
Κατάθλιψη – D (γνώμη ειδικού απαιτείται με ιδιαίτερη προσοχή στη 
μέθοδο θεραπείας. Ένας σημαντικός αριθμός από τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης έχουν ηρεμιστικές 
παρενέργειες και επηρεάζουν το συντονισμό και ή τις φυσικές ικανότητες.) 

 
Μανία – R 
Διπολική διαταραχή – D 
Αγχώδης διαταραχές  
Γενικευμένο άγχος – D (απαιτείται γνώμη ειδικού για αναθεώρηση της 
σοβαρότητας και τον τρόπο θεραπείας) 
Διαταραχή πανικού – R 
Διαταραχή προσωπικότητας – D (απαιτείται γνώμη ειδικού σε κάθε 
περίπτωση). 
Αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας επίσης γνωστή σαν 
αντικοινωνική ψυχοπαθητική – R. 
Συμπεριφορές, συναισθηματικές και αναπτυξιακές διαταραχές  
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ADHD (ενήλικη μορφή)  – D (απαιτείται γνώμη ειδικού). 
Αυτιστικό φάσμα και σύνδρομο Αsperges – D (απαιτείται γνώμη ειδικού). 
 
ν) Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος * 
 
Άσθμα – D 
Χρόνια αποφρακτική νόσος των αεραγωγών – D 
Τραυματικός πνευμονοθώρακα – D (κανονική ανάρρωση 6 - 8 βδομάδες.) 
Spontaneous pneumothorox:  
Επαναλαμβανόμενες – R (μέχρι η κατάσταση να σταθεροποιηθεί με 
χειρουργική επέμβαση) 
Εμφύσημα  – D 
Αναπνευστική ανεπάρκεια η σημαντική δυσκολία στην αναπνοή – R 
 
 
ν) Χειρουργική/ επεμβάσεις – D 
 
Μετά από οποιαδήποτε μορφή χειρουργικής επέμβασης, ο αιτητής πρέπει 
να λάβει έγκριση από τον ειδικό που διενήργησε την επέμβαση και στην 
περίπτωση των ανοικτών εγχειρήσεων στην κοιλιακή χώρα πρέπει να 
περιμένει τουλάχιστον 6 – 8 εβδομάδες από την ημερομηνία της 
εγχείρησης πριν να υποβάλει αίτηση. Ο ειδικός θα πρέπει κανονικά να 
υποβάλει γραπτή έκθεση αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, άμεση 
συζήτηση με τον Ανώτερο Ιατρικό Σύμβουλο μπορεί να γίνει αποδεκτή.  
 
 
ξ) Οπτική οξύτητα * 
 
Διορθωτικός φακός είναι αποδεκτός υπό την προϋπόθεση ότι είναι υπό τη 
μορφή μαλακός φακός επαφής. 
Ελάχιστες απαιτήσεις (με ή χωρίς διορθωτικούς φακούς) 
Απόσταση όρασης  - «καλό» είναι το μάτι που βλέπει 6/9 ή καλύτερα. 
- «χειρότερο» είναι το μάτι που βλέπει 6/18 ή καλύτερα. 
Μονόφθαλμη όραση – D 
Σημαντικό έλλειμμα στο οπτικό πεδίο – R (homono mous hemianglia, 
αμφίπλευρο γλαύκωμα, αμφίπλευρος καταρράκτης και στα δύο μάτια, 
αμφίπλευρη αμφιβληστροιδοπάθεια, κ.λ.π.) 
Διπλοπία – D 
Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς – D 
Ιστορικό χειρουργικής επέμβασης για απόκτηση ή συντήρηση της όρασης 
– D 
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ο) Έφεση 
 

      Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας σε μαθητευόμενο 
αναβάτη ή αναβάτη για ιατρικούς λόγους μπορεί να υποβληθεί έφεση από 
τον αιτητή καταβάλλοντας το ποσό των €170,86.-  Ο εφεσείων θα 
εξετάζεται από τριμελή ιατρική επιτροπή που θα ορίζει η Ιπποδρομιακή 
Αρχή Κύπρου της οποίας το πόρισμα θα τίθεται ενώπιον της Επιτροπής 
Εφέσεων.  Για όλα τα ιατρικά έξοδα της τριμελούς ιατρικής επιτροπής θα 
επιβαρύνεται ο μαθητευόμενος αναβάτης ή αναβάτης που υπέβαλε 
έφεση. 

 
 
 
(ΙΙ)  
ΕΛΕΧΧΟΣ ANABATΩΝ, ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

 
Οι αναβάτες, οι  μαθητευόμενοι αναβάτες και οι αναβάτες προπόνησης 
υπόκεινται σε έλεγχο για απαγορευμένες ουσίες. Οι Έφοροι της 
Ιπποδρομιακής Αρχής έχουν απόλυτη εξουσία να διατάσσουν τη λήψη 
οποιουδήποτε δείγματος για απαγορευμένες ουσίες απο οποιονδήποτε 
αναβάτη, μαθητευόμενο αναβάτη και αναβάτη προπόνησης.  

 
 

Η δειγματοληψία, κωδικοποίηση και αποστολή των δειγμάτων και 
αντιδειγμάτων απο αναβάτες, μαθητευόμενους αναβάτες και αναβάτες 
προπόνησης για απαγορευμένες ουσίες θα γίνεται απο την Αθλητιατρική 
Εταιρεία Κύπρου.  

 
Τα δείγματα και τα αντιδείγματα θα αποστέλλονται ταυτόχρονα στο ίδιο Χημείο 
και σε περίπτωση που η ανάλυση του δείγματος είναι θετική, θα γίνεται και 
ανάλυση του αντιδείγματος αμέσως εκτός εάν ο αδειούχος δηλώσει γραπτώς 
ότι επιθυμεί να μην γίνει ανάλυση του αντιδείγματος και ότι αποδέχεται να 
εκδικαστεί με βάση την ανάλυση του δείγματος.  Σε περίπτωση που ο 
αδειούχος επιθυμεί να γίνει ανάλυση και του αντιδείγματος υποχρεούται να 
καταβάλει τα έξοδα της ανάλυσης και τα έξοδα του ατόμου που θα παρίσταται 
εκ μέρους της Αθλητιατρικής Εταιρείας κατά την πιστοποίηση του 
αντιδείγματος στο χημείο ή και οποιαδήποτε άλλα απαιτούμενα έξοδα.  

 
Σε περίπτωση που η ανάλυση του δείγματος είναι θετική, θα ειδοποιείται ο 
αδειούχος από τον οποίο είχε γίνει δειγματοληψία και θα του αναστέλλεται η 
άδεια μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης του. Σε περίπτωση που η ανάλυση του 
αντιδείγματος είναι αρνητική η αναστολή της αδείας του θα τερματίζεται.  
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Για το αλκόολ όταν είναι στο ποσοτικό όριο που ορίζει ο Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας και πάνω απο αυτό, ο αναβάτης ή ο μαθητευόμενος αναβάτης 
απαγορεύεται να ιππεύσει στην ιπποδρομιακή συνάντηση και θα 
παραπέμπεται στην  Πειθαρχική Επιτροπή.  

 
Διευκρινίζεται ότι η ανεύρεση οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας σε δείγμα 
ή αντίδειγμα ή και στα δύο που λήφθηκαν απο αναβάτη ή μαθητευόμενο 
αναβάτη που ίππευσε σε ιπποδρομία δεν μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 
της ιπποδρομίας.  

 
Ο καθορισμός των αδειούχων προσώπων απο τα οποία θα λαμβάνονται 
δείγματα για ανάλυση θα γίνεται με κλήρωση ή μετά απο απόφαση των 
Εφόρων ή των Ελλανοδικών. Σε περίπτωση που θα αποφασιστεί να ληφθούν 
δείγματα απο συγκεκριμένα αδειούχα πρόσωπα, θα είναι επιπλέον του 
αριθμού που αποφασίστηκε με κλήρωση.  

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΤΕΣ, 
ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ.  

1. Ναρκωτικά  
(narcotics) 

2. Κανναβινοειδή 
(cannabinoids) 

3. Διουρητικά και παράγοντες επικάληψης 
(diuretics and masking agents) 

4. Αλκοόλ 
(alcohol) 

5. Διεγερτικά 
(stimulants) 

6. Ψυχοτρόπα φάρμακα 
(psychotropic drugs) 

7. Παράγοντες αναβολικών 
(anabolic agents) 

8. Οι β – αναστολείς 
(beta-blockers) 

9. Αναισθητικά 
(anaesthetics) 

10. Μυοχαλαρωτικά 
(muscle relaxants) 

11. Ηρεμιστικά φάρμακα 
(sedative medication) 

12. Gamma – υδροξυβουρικό (GHB) και προ-φάρμακα του GHB (1, 4 
βουτανοδιόλης, Gammabuty – rolactone) ίσο ή μεγαλύτερο από το 
κατώτατο όριο των 10 μικρογραμμαριών ανά μιλιλίτρο 
(gamma-hydroxybutyrale (GHB) and pro-drugs of GHB (1, 4-butanediol, 
gammabutyrolactone) at or above a threshold of 10 micrograms per 
mililitre. 
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13. Διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέως (LSD). 
(lysergic acid diethylamide (LSD).  

 

Αν το αποτέλεσμα της ανάλυσης τόσο του δείγματος όσο και του αντιδείγματος 
είναι θετικό ο αναβάτης, ή ο μαθητευόμενος αναβάτης ή ο αναβάτης 
προπόνησης θα τιμωρείται με αποκλεισμό μέχρι δύο χρόνια. Σε περίπτωση 
υποτροπής εντός δώδεκα μηνών η ποινή διπλασιάζεται.  Τα πιο πάνω ισχύουν 
και στην περίπτωση που ο αναβάτης, ή ο μαθητευόμενος αναβάτης ή ο 
αναβάτης προπόνησης αποδέχεται το αποτέλεσμα της ανάλυσης του θετικού 
δείγματος και δεν επιθυμεί την αποστολή του αντιδείγματος για ανάλυση.  

 
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 40/2012 της 4/10/2012 

 
 

 Στη συνεδρία της 30/10/2012 ενέκριναν την τροποποίηση του 
κανονισμού 8/3   

 
 

Κανονισμός 8/3 
 
 Για vα χoρηγηθεί άδεια σε πρόσωπo για σκoπoύς πρoπόvησης αυτό 

πρέπει: 
 
 (i) vα είvαι ηλικίας τoυλάχιστov 21 χρόvωv, 
 
 (ii) vα είvαι καλoύ χαρακτήρα, 
 

(iii) vα έχει υπηρετήσει σαv βoηθός πρoπovητής ή αvαβάτης ή 
μαθητευόμενος αναβάτης ή ιππoκόμoς ή αvαβάτης πρoπόνησης για 
τoυλάχιστov 5 χρόvια ή να έχει διδαχθεί την προπόνηση ίππων για 
τουλάχιστον 3 χρόνια σε Σχoλή πρoπόvησης τoυ εξωτερικoύ 
εγκεκριμέvη από τηv Iππoδρoμιακή Αρχή Κύπρoυ, 

 
ή να εχει εργοδοτηθεί σαν ιπποκόμος ή αναβάτης προπόνησης (μη 
αδειούχος από την Ιπποδρομιακή Αρχή) από ιδιοκτήτη 
ιπποφορβείου για τουλάχιστον πέντε χρόνια και στο οποίο 
ιπποφορβείο να υπήρχαν εγκριμένοι στάβλοι από την 
Ιπποδρομιακή Αρχή όπου ενσταβλίζοντο  ίπποι προπονητή για 
συμμετοχή στις ιπποδρομίες κατά την ίδια περίοδο που εργοδοτείτο 
ο ιπποκόμος ή ο αναβάτης προπόνησης από τον ιδιοκτήτη του 
ιπποφορβείου.  

 
Βεβαίωση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων θα κατατίθεται από τον ιπποκόμο ή τον αναβάτη 
προπόνησης που να αποδεικνύεται ότι εργοδοτείτο από τον 
ιδιοκτήτη του ιπποφορβείου για την περίοδο των πέντε χρόνων.  
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Επίσης θα κατατίθεται δήλωση από τον ιδιοκτήτη του 
ιπποφορβείου για τον προπονητή/τες καθώς και τις ημερομηνίες 
που είχαν εγκριμένους στάβλους στο ιπποφορβείο του κατά την 
ίδια περίοδο των πέντε χρόνων. Τα στοιχεία στη δήλωση του 
ιδιοκτήτη του ιπποφορβείου θα υπόκεινται σε έλεγχο κατά πόσο 
είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο γραφείο της 
Ιπποδρομιακής Αρχής.  

 
 (iv) vα μπoρεί vα διευθύvει Iππoδρoμιακό συγκρότημα και vα ελέγχει και 

εκπαιδεύει βoηθητικό πρoσωπικό, 
 
 (v) vα έχει γvώση τωv Καvovισμώv και Οδηγιώv της Iππoδρoμιακής 

Αρχής Κύπρoυ, 
 
 (vi) vα απoδεικvύει ότι διαθέτει τα απαιτoύμεvα χρηματικά πoσά για vα 

ιδρύσει και εξoπλίσει κατάλληλα συγκρότημα πρoπόvησης ίππωv, 
 
 (vii) vα εφoδιάζει με τηv απαιτoύμεvη από τoυς Καvovισμoύς τoυ 

Iππoδρoμιακoύ Κώδικα τραπεζική εγγυητική, 
 

(viii) vα έχει διετή φoίτηση σε Σχoλή Μέσης Παιδείας ή ισότιμoυ επιπέδoυ. 
Αφορά πρόσωπα που κατείχαν άδεια για πρώτη φορά τα έτη 1988 
έως το 2011 ή εργοδοτούντο από ιδιοκτήτη ιπποφορβείου για πρώτη 
φορά κατά την πιο πάνω περίοδο.  

 
 
(ix) να έχει απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας ή ισότιμου επιπέδου. 

Αφορά πρόσωπα που θα κατέχουν άδεια για πρώτη φορά από το 
έτος 2012 και μετέπειτα ή θα εργοδοτηθούν από ιδιοκτήτη 
ιπποφορβείου για πρώτη φορά από το έτος 2012 και μετέπειτα. 

 
(x) να κατέχει επαγγελματική άδεια εκπαιδευτή από τις Κτηνιατρικές 

Υπηρεσίες. 
 
 

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 44/2012 της 1/11/2012  
 
 
 

 Στη συνεδρία της 27/11/2012 πήραν τις πιο κάτω αποφάσεις  -  
 

Α.   Ενέκριναν την τροποποίηση των πιο κάτω κανονισμών  
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Κανονισμός 5/12 

 
Η εγγραφή θα γίvεται στo όvoμα εvός μόvo πρoσώπoυ και θα αvαφέρει τo 
όvoμα τoυ ιδιoκτήτη, τo όvoμα τoυ ίππoυ καθώς και το χώρο ενσταβλισμού 
του. Καvέvας ίππoς δεv μπoρεί vα εγγραφεί στo όvoμα oπoιoυδήπoτε 
πρoσώπoυ σαv o ιδιoκτήτης τoυ, εκτός αv τo συμφέρov ή η συvιδιoκτησία 
τoυ πάvω στov ίππo είvαι τoυλάχιστov ίση με εκείvη oπoιoυδήπoτε άλλoυ 
πρoσώπoυ. 

 
 
Κανονισμός 5/14 

 
Ίππος που μετά την εγγραφή του σε ιπποδρομία μεταφέρεται σε άλλο 
προπονητή ή μεταφέρεται εκτός προπόνησης θα διαγράφεται από την 
ιπποδρομία και θα επιβάλλεται πρόστιμο στον ιδιοκτήτη €850.- Ο 
προπονητής υπό την ευθύνη του οποίου έχει εγγραφεί ο ίππος στην 
ιπποδρομία αμέσως μετά την μετακίνηση του θα συμπληρώνει το έντυπο 
διαγραφής του ίππου το οποίο θα παραδίδει στον Ιπποδρομιάρχη και σε 
περίπτωση απουσίας του στο γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας. 
Προπονητής που παραλείπει να το πράξει θα τιμωρείται με πρόστιμο 
€300.- 

 
 
 
Κανονισμός 8/8 
 
 (i) Κάθε πρoπovητής oφείλει vα φρovτίζει ώστε oι ίππoι πoυ έχει υπό 

τηv ευθύvη τoυ vα είvαι σε καλή φυσική κατάσταση. 
 

(ii) Πρoπovητής ή ιδιoκτήτης πoυ εγγράφει ίππo για vα συμμετάσχει σε 
ιππoδρoμία o oπoίoς ειvαι αvέτoιμoς για vα λάβει μέρoς σε αυτήv ή 
είvαι χωλαίvωv ή σε κακή κατάσταση, θα τιμωρείται με πρόστιμo 
€500 .-  

 
(iii) Σε περίπτωση κατά την οποία ο εντεταλμένος κτηνίατρος από την 

Ιπποδρομιακή Αρχή διαπιστώσει κατά τον έλεγχο ότι ο ίππος δεν 
ήταν σε κατάλληλη φυσική κατάσταση για να διαγωνισθεί στην 
ιπποδρομία από την οποία διεγράφη τότε ο ίππος δεν θα μπορεί να 
λάβει μέρος σε ιπποδρομίες για περίοδο 60 ημερών. Η περίοδος 
αποκλεισμού αρχίζει από την επόμενη μέρα της συνάντησης στην 
οποία ήταν εγγεγραμμένος ο ίππος για να διαγωνιστεί. Στον 
προπονητή του ίππου θα επιβάλλεται πρόστιμο €500.  
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Κανονισμός 20/5 
 
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 λιγότερος από έξι (6).   

 
(vi) Ιπποδρομία Ισοζυγισμού για τετραετείς ίππους μέδεν, η ιπποδρομία 

θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι 
μικρότερος από οκτώ (8). 

 
(vii) Ιπποδρομία Ισοζυγισμού για τετραετείς ίππους νικητές, η ιπποδρομία 

θα ακυρώνεται αν ο αριθμός των εγγραφών που λήφθηκαν είναι 
μικρότερος από επτά (7).  

 
 
(viii) 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).  

 
 
 
Β. Ενέκριναν την τροποποίηση των πιο κάτω οδηγιών –  
 
(ι)  Εξοικείωση ίππων στους χώρους του Ιπποδρόμου κατά τις 
ιπποδρομιακές συναντήσεις. 
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‘Ιπποι μπορεί να παρουσιάζονται για εξοικείωση στο χώρο σελώματος, στο στίβο 
επίδειξης, στον εξωτερικό στίβο και στον εσωτερικό στίβο. 
 
 
Εξοικείωση ίππων επιτρέπεται μέχρι την 4η ιπποδρομία της συνάντησης. 
 
 
Διαδικασία που θα ακολουθείται 
 
Ο προπονητής υποβάλλει αίτημα στον Ιπποδρομιάρχη παρουσιάζοντας 
ταυτόχρονα και το διαβατήριο του ίππου. Για ίππο που δεν παραδίδεται το 
διαβατήριο του στον Ιπποδρομιάρχη απαγορεύεται να παρουσιαστεί για 
εξοικείωση.  
 
Μετά που θα τύχει της έγκρισης το αίτημα του προπονητή, ο ίππος θα οδηγείται 
στο χώρο σελλώματος για έλεγχο της ταυτότητας του από τον Κτηνίατρο της 
συνάντησης.  Απαγορεύεται ίππος να παρουσιαστεί για εξοικείωση αν δεν έχει 
την έγκριση του Ιπποδρομιάρχη προηγουμένως. 
 
Ο ίππος πριν τον έλεγχο της ταυτότητας του μόνο στο χώρο σελλώματος μπορεί 
να οδηγηθεί.  
 
 
Σε περίπτωση που πρόκειται για άλλο ίππο, ο προπονητής του ίππου θα 
υπόκειται σε πρόστιμο €1,000 και δεν θα  επιτρέπεται να οδηγηθεί ο ίππος για 
εξοικείωση στους χώρους του Ιπποδρόμου.  
 
 
Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται ο στίβος για σκοπούς προπόνησης και στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται θα επιβάλλεται στον προπονητή του ίππου 
πρόστιμο €500.- 
 
(ιι)  
 
 Ιπποδρομία με Ειδικούς Όρους για ίππους που γεννήθηκαν σε χώρες μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Καθαρόαιμοι ίπποι που γεννήθηκαν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  3 
– 7 ετών νικητές 2 – 12 ιπποδρομιών.  Βάρη σύμφωνα με το φύλο και τον Γενικό 
Ισοζυγισμό ως πιο κάτω.  Απόσταση …… μέτρα.  Χρηματικό Έπαθλο €5260.  
Επίδομα Ιπποπαραγωγού €526. 
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Επιβαρύνσεις σύμφωνα με το φύλο και τον Γενικό Ισοζυγισμό:  
    Κ&Ε  Φορβ. 
μέχρι         70 κιλά    53             51 
  70.1/2 –   75 κιλά    55     53 
  75.1/2 –   80 κιλά    57     55 
  80.1/2 –   85 κιλά    59     57 
  85.1/2 –   90 κιλά    61     59 
  90.1/2 –   95 κιλά    63     61 
  95.1/2 – 100 κιλά    65     63 
100.1/2 – 105 κιλά    67     65 
105.1/2  κιλά και άνω  69     67 
 
Προτεραιότητα συμμετοχής έχουν οι ίπποι με τον πιο ψηλό Γενικό Ισοζυγισμό 
κατά την ημέρα των εγγραφών. 
 
Ο καθορισμός των εκτάκτως δηλωθέντων ίππων στις περιπτώσεις που είναι 
απαραίτητο να γίνει κλήρωση για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες των όρων της 
ιπποδρομίας θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 
 

Γ. Ενέκριναν την προσθήκη νέων Οδηγιών –  
 
(i)  Ιπποδρομία με Ειδικούς Όρους για ίππους που γεννήθηκαν σε χώρες 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Καθαρόαιμοι ίπποι που γεννήθηκαν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  3 
– 7 ετών νικητές 2 – 12 ιπποδρομιών.  Ελεύθερος Ισοζυγισμός.  Απόσταση …… 
μέτρα.  Χρηματικό Έπαθλο €5260.  Επίδομα Ιπποπαραγωγού €526. 
 
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. 
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 (ιι)  
        
 
 ‘Ελεγχος της φυσικής κατάστασης ίππων που εγγράφονται στις 

ιπποδρομίες ή διαγράφονται.  
 

 Επαναταξινόμηση ίππων λόγω αποχής από τις ιπποδρομίες 
 

 Πιστοποιητικά μόνο από αδειούχους Κτηνιάτρους από την Ιπποδρομιακή 
Αρχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαγραφή ίππων από τις 
ιπποδρομίες.  

 
1. Το αντίτιμο των €31 θα καταβάλλεται από τους προπονητές κατά την ώρα 

των εγγραφών αντί κατά την ώρα δήλωσης των αναβατών. Το ποσό των €31 
περιλαμβάνει: 

 
(i) αύξηση δικαιώματος εγγραφής  €16,73 
(ii) αύξηση δικαιώματος ανάβασης  €5,00 
(iii) ταμείο προνοίας προπονητών  €8,55 
(iv) εισφορά στο Σύνδεσμο Προπονητών €0,72 

Σύνολο      €31,00 
 

Στην περίπτωση που ίπποι διαγράφονται κατά την ώρα των διαγραφών το 
ποσό των €31 θα κατακρατείται από τη Λέσχη Ιπποδρομιών και θα 
διοχετεύεται σε ειδικό ταμείο. Το ποσό θα επιστρέφεται μόνο στις 
περιπτώσεις που: 

 
(α) ίπποι διαγράφονται αυτόματα επειδή παρέμειναν εκτάκτως δηλωθέντες,  
 
(β) οι Ελλανοδίκες κρίνουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ίππος πρέπει 

να διαγραφεί κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις για τις οποίες δεν φέρει 
ευθύνη ο προπονητής. 

 
(γ) πληρωθεί το ποσό των €850 για διαγραφή μετά από επιθυμία 

προπονητή/ιδιοκτήτη.  
 
 
2. (α) Μετά τη λήξη της ώρας των εγγραφών ο εντεταλμένος κτηνίατρος από 

την Ιπποδρομιακή Αρχή θα προβαίνει δειγματοληπτικά σε έλεγχο της 
ταυτότητας και της φυσικής κατάστασης ίππων που είναι εγγεγραμμένοι 
για τη συνάντηση και που θα υποδειχθούν από τους Διαχειριστές των 
Συναντήσεων. 

 
 (β) Ο εντεταλμένος κτηνίατρος από την Ιπποδρομιακή Αρχή θα προβαίνει 
σε έλεγχο της ταυτότητας και της φυσικής κατάστασης ίππων που έχουν 
διαγραφεί κατά το στάδιο των διαγραφών της συνάντησης.  
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(γ) Ο εντεταλμένος κτηνίατρος από την Ιπποδρομιακή Αρχή θα προβαίνει 
σε έλεγχο της ταυτότητας και της φυσικής κατάστασης ίππων που έχουν 
διαγραφεί  μετά τη λήξη της ώρας των διαγραφών της συνάντησης με 
κτηνιατρικό πιστοποιητικό.  

  
3. Θα τηρείται μητρώο από τον Ιπποδρομιάρχη στο οποίο θα καταγράφονται 

όλες οι διαγραφές της κάθε συνάντησης, το όνομα του ίππου, του 
προπονητή, το όνομα του κτηνίατρου και ο λόγος της διαγραφής.  

 
 
4. Μόνο αδειούχοι κτηνίατροι από την Ιπποδρομιακή Αρχή μπορεί να 

εκδίδουν πιστοποιητικά μετά από έλεγχο της ταυτότητας των ίππων τα 
οποία οι προπονητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν για διαγραφή των 
ίππων τους από τις ιπποδρομίες.  
Πιστοποιητικά από μη αδειούχους κτηνίατρους από την Ιπποδρομιακή 
Αρχή δεν θα γίνονται αποδεκτά για διαγραφή ίππων από τις ιπποδρομίες.  
Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό θα αναφέρονται το όνομα του ίππου, ο 
αριθμός του διαβατηρίου, ο τόπος/χώρος εξέτασης του, η ημερομηνία και 
ώρα εξέτασης του καθώς και η διάγνωση που προέκυψε από την εξέταση 
του ίππου.  

 
5. Ίππος που διαγράφεται με πιστοποιητικό κτηνιάτρου από την ιπποδρομία 

θα παραμένει υπό τον έλεγχο του προπονητή του τουλάχιστον μέχρι τη 
μεσημβρία της μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας που έπεται της 
ιπποδρομιακής συνάντησης στην οποία ο ίππος ήταν εγγεγραμμένος για 
να συμμετάσχει και διαγράφηκε.  

 
6. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σκοπιμότητα στην εγγραφή ίππου σε 

ιπποδρομία ή στη διαγραφή ίππου από την ιπποδρομία θα επιβάλλεται 
πρόστιμο στον προπονητή €850.  

 
7.  Ίππος που είναι δηλωμένος υπό προπόνηση και αποθνήσκει ο 

προπονητής του έχει υποχρέωση να δηλώσει τον θάνατο του ίππου στο 
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας χωρίς καθυστέρηση. 

 
8. Όταν κατά τη διάρκεια ιπποδρομιακής συνάντησης διαγραφεί ίππος (i) 

λόγω προβλήματος που προέκυψε στις ιπποσκευές του ή (ii) επειδή 
διέφυγε του ιπποκόμου του ή ανέτρεψε τον αναβάτη του και διέφυγε, ο 
ίππος θα αποκλείεται από συμμετοχή σε ιπποδρομίες για περίοδο 7 
ημερών από την επόμενη ημέρα της συνάντησης εκτός εάν ο ίππος θα 
συμμετάσχει σε κλασσική, ημικλασσική ή μικτή ιπποδρομία.  

 
Σε περίπτωση που οι Ελλανοδίκες διαπιστώσουν ότι την ευθύνη για τη 
διαγραφή του ίππου έχει ο προπονητής ή/και ο αναβάτης του θα 
επιβάλλουν ποινή.  
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9. Ίπποι που δεν έχουν συμμετοχή σε ιπποδρομίες για περίοδο πέραν των 

120 ημερών δεν μπορούν να δηλωθούν υπό προπόνηση εάν δεν 
επαναταξινομηθούν προηγουμένως. Η επαναταξινόμηση θα μπορεί να 
γίνεται στην καθορισμένη ημέρα ταξινόμησης από την Ιπποδρομιακή Αρχή 
ή κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις μέχρι την 4η ιπποδρομία της 
συνάντησης, όπου ο ίππος θα παρουσιάζεται στον επί καθήκοντι κτηνίατρο 
για επαναταξινόμηση.  

 
 
 
 

Διαδικασία που θα ακολουθείται για την επαναταξινόμηση ίππων στην 
καθορισμένη ημέρα ταξινόμησης: 
 
Οι ίπποι θα παρουσιάζονται με το διαβατήριο τους στο χώρο της 
ταξινόμησης.  

 
Διαδικασία επαναταξινόμησης κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις:  
 
Ο προπονητής υποβάλει αίτημα στον Ιπποδρομιάρχη παρουσιάζοντας 
ταυτόχρονα το διαβατήριο του ίππου. Για ίππο που δεν παραδίδεται το 
διαβατήριο στον Ιπποδρομιάρχη απαγορεύεται να παρουσιαστεί για 
επαναταξινόμηση. Μετά που θα τύχει της έγκρισης το αίτημα του 
προπονητή, ο ίππος θα οδηγείται στο χώρο σελλώματος για έλεγχο της 
ταυτότητας του και θα ακολουθεί η επαναταξινόμηση του ίππου από τον 
κτηνίατρο της συνάντησης. 
Απαγορεύεται ίππος να παρουσιαστεί για επαναταξινόμηση αν δεν έχει την 
έγκριση του Ιπποδρομιάρχη προηγουμένως. Ο ίππος μόνο στο χώρο 
σελλώματος μπορεί να οδηγηθεί για την επαναταξινόμηση του.  
 
Ο κτηνίατρος που προβαίνει σε επαναταξινόμηση ίππων θα παραδίδει 
κατάλογο των ίππων που έχουν ταξινομηθεί στον Ιπποδρομιάρχη.  
 
Ο ίππος μετά την επαναταξινόμηση θα δηλώνεται υπό προπόνηση στο 
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας από τον προπονητή του.  

 
 

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 48/2012 της 29/11/2012 
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 Στη συνεδρία της 22/1/2013 ενέκριναν την τροποποίηση της πιο 
κάτω οδηγίας -  

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 

 
 
Προπονητής που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο Προνοίας του, 
δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια του προπονητή 
πριν παρέλθουν 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία που κατάθεσε την άδεια του.  
 
 
Προπονητής που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο Προνοίας του, 
δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί  άδεια ιπποκόμου πριν 
παρέλθουν 6 (έξι) μήνες από την ημερομηνία που κατάθεσε την άδεια του.   
 
 
Αναβάτης που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο Προνοίας του , δεν 
δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια του αναβάτη πριν 
παρέλθουν  6  (έξι ) μήνες από την ημερομηνία που κατάθεσε την άδεια του.  
 
 
Μαθητευόμενος αναβάτης που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο 
Προνοίας του , δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια 
του μαθητευόμενου αναβάτη πριν παρέλθουν  6  (έξι ) μήνες από την ημερομηνία 
που κατάθεσε την άδεια του.  
 
 
Αναβάτης Προπόνησης που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο 
Προνοίας του , δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια 
του αναβάτη προπόνησης πριν παρέλθουν  6  (έξι ) μήνες από την ημερομηνία 
που κατάθεσε την άδεια του.  
 
 
Ιπποκόμος που καταθέτει την άδεια του και παίρνει το Ταμείο Προνοίας του , 
δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί η άδεια του ιπποκόμου 
πριν παρέλθουν  6  (έξι ) μήνες από την ημερομηνία που κατάθεσε την άδεια του.  
 

Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 4/2013 της 24/1/2013 
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 Στη συνεδρία της 19/2/2013 ενέκριναν τις τροποποιήσεις των πιο 
κάτω κανονισμών και οδηγιών  -  

           
 (ι) Οδηγία για -       
 
 Έλεγχος της φυσικής κατάστασης ίππων που εγγράφονται στις 

ιπποδρομίες ή διαγράφονται.  
 

 Επαναταξινόμηση ίππων λόγω αποχής από τις ιπποδρομίες 
 

 Πιστοποιητικά μόνο από αδειούχους Κτηνιάτρους από την Ιπποδρομιακή 
Αρχή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαγραφή ίππων από τις 
ιπποδρομίες.  

 
1. Το αντίτιμο των €31,14 θα καταβάλλεται από τους προπονητές κατά την ώρα 

των εγγραφών αντί κατά την ώρα δήλωσης των αναβατών. Το ποσό των 
€31,14 περιλαμβάνει: 

 
(i)      αύξηση δικαιώματος εγγραφής   €16,87 
(ii)     αύξηση δικαιώματος ανάβασης  €5,00 
(iii) ταμείο προνοίας προπονητών  €8,55 
(iv) εισφορά στο Σύνδεσμο Προπονητών €0,72 

Σύνολο      €31,14 
 

Στην περίπτωση που ίπποι διαγράφονται κατά την ώρα των διαγραφών το 
ποσό των €31,14 θα κατακρατείται από τη Λέσχη Ιπποδρομιών και θα 
διοχετεύεται σε ειδικό ταμείο. Το ποσό θα επιστρέφεται μόνο στις 
περιπτώσεις που: 

 
(α) ίπποι διαγράφονται αυτόματα επειδή παρέμειναν εκτάκτως δηλωθέντες,  
 
(β) οι Ελλανοδίκες κρίνουν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι ίππος πρέπει 

να διαγραφεί κάτω από εξαιρετικές περιστάσεις για τις οποίες δεν φέρει 
ευθύνη ο προπονητής. 

 
(γ) πληρωθεί το ποσό των €850 για διαγραφή μετά από επιθυμία 

προπονητή/ιδιοκτήτη.  
 
 

2. (α) Μετά τη λήξη της ώρας των εγγραφών ο εντεταλμένος κτηνίατρος από 
την Ιπποδρομιακή Αρχή θα προβαίνει δειγματοληπτικά σε έλεγχο της 
ταυτότητας και της φυσικής κατάστασης ίππων που είναι εγγεγραμμένοι 
για τη συνάντηση και που θα υποδειχθούν από τους Διαχειριστές των 
Συναντήσεων. 
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(β) Ο εντεταλμένος κτηνίατρος από την Ιπποδρομιακή Αρχή θα προβαίνει 
σε έλεγχο της ταυτότητας και της φυσικής κατάστασης ίππων που έχουν 
διαγραφεί κατά το στάδιο των διαγραφών της συνάντησης.  
 
(γ) Ο εντεταλμένος κτηνίατρος από την Ιπποδρομιακή Αρχή θα προβαίνει 
σε έλεγχο της ταυτότητας και της φυσικής κατάστασης ίππων που έχουν 
διαγραφεί  μετά τη λήξη της ώρας των διαγραφών της συνάντησης με 
κτηνιατρικό πιστοποιητικό.  

  
3. Θα τηρείται μητρώο από τον Ιπποδρομιάρχη στο οποίο θα καταγράφονται 

όλες οι διαγραφές της κάθε συνάντησης, το όνομα του ίππου, του 
προπονητή, το όνομα του κτηνίατρου και ο λόγος της διαγραφής.  

 
4. Μόνο αδειούχοι κτηνίατροι από την Ιπποδρομιακή Αρχή μπορεί να 

εκδίδουν πιστοποιητικά μετά από έλεγχο της ταυτότητας των ίππων τα 
οποία οι προπονητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν για διαγραφή των 
ίππων τους από τις ιπποδρομίες.  
Πιστοποιητικά από μη αδειούχους κτηνίατρους από την Ιπποδρομιακή 
Αρχή δεν θα γίνονται αποδεκτά για διαγραφή ίππων από τις ιπποδρομίες.  
Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό θα αναφέρονται το όνομα του ίππου, ο 
αριθμός του διαβατηρίου, ο τόπος/χώρος εξέτασης του, η ημερομηνία και 
ώρα εξέτασης του καθώς και η διάγνωση που προέκυψε από την εξέταση 
του ίππου.  

 
5. Ίππος που διαγράφεται με πιστοποιητικό κτηνιάτρου από την ιπποδρομία 

θα παραμένει υπό τον έλεγχο του προπονητή του τουλάχιστον μέχρι τη 
μεσημβρία της μεθεπόμενης εργάσιμης ημέρας που έπεται της 
ιπποδρομιακής συνάντησης στην οποία ο ίππος ήταν εγγεγραμμένος για 
να συμμετάσχει και διαγράφηκε.  

 
6. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σκοπιμότητα στην εγγραφή ίππου σε 

ιπποδρομία ή στη διαγραφή ίππου από την ιπποδρομία θα επιβάλλεται 
πρόστιμο στον προπονητή €850.  

 
7.  Ίππος που είναι δηλωμένος υπό προπόνηση και αποθνήσκει ο 

προπονητής του έχει υποχρέωση να δηλώσει τον θάνατο του ίππου στο 
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας χωρίς καθυστέρηση. 

 
8. Όταν κατά τη διάρκεια ιπποδρομιακής συνάντησης διαγραφεί ίππος (i) 

λόγω προβλήματος που προέκυψε στις ιπποσκευές του ή (ii) επειδή 
διέφυγε του ιπποκόμου του ή ανέτρεψε τον αναβάτη του και διέφυγε, ο 
ίππος θα αποκλείεται από συμμετοχή σε ιπποδρομίες για περίοδο 7 
ημερών από την επόμενη ημέρα της συνάντησης εκτός εάν ο ίππος θα 
συμμετάσχει σε κλασσική, ημικλασσική ή μικτή ιπποδρομία.  

 
Σε περίπτωση που οι Ελλανοδίκες διαπιστώσουν ότι την ευθύνη για τη 
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διαγραφή του ίππου έχει ο προπονητής ή/και ο αναβάτης του θα 
επιβάλλουν ποινή.  

 
9. Ίπποι που δεν έχουν συμμετοχή σε ιπποδρομίες για περίοδο πέραν των 

120 ημερών δεν μπορούν να δηλωθούν υπό προπόνηση εάν δεν 
επαναταξινομηθούν προηγουμένως. Η επαναταξινόμηση θα μπορεί να 
γίνεται στην καθορισμένη ημέρα ταξινόμησης από την Ιπποδρομιακή Αρχή 
ή κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις μέχρι την 4η ιπποδρομία της 
συνάντησης, όπου ο ίππος θα παρουσιάζεται στον επί καθήκοντι κτηνίατρο 
για επαναταξινόμηση.  

 
 
 
 
 

Διαδικασία που θα ακολουθείται για την επαναταξινόμηση ίππων στην 
καθορισμένη ημέρα ταξινόμησης: 
 
Οι ίπποι θα παρουσιάζονται με το διαβατήριο τους στο χώρο της 
ταξινόμησης.  

 
Διαδικασία επαναταξινόμησης κατά τις ιπποδρομιακές συναντήσεις:  
 
Ο προπονητής υποβάλει αίτημα στον Ιπποδρομιάρχη παρουσιάζοντας 
ταυτόχρονα το διαβατήριο του ίππου. Για ίππο που δεν παραδίδεται το 
διαβατήριο στον Ιπποδρομιάρχη απαγορεύεται να παρουσιαστεί για 
επαναταξινόμηση. Μετά που θα τύχει της έγκρισης το αίτημα του 
προπονητή, ο ίππος θα οδηγείται στο χώρο σελλώματος για έλεγχο της 
ταυτότητας του και θα ακολουθεί η επαναταξινόμηση του ίππου από τον 
κτηνίατρο της συνάντησης. 
Απαγορεύεται ίππος να παρουσιαστεί για επαναταξινόμηση αν δεν έχει την 
έγκριση του Ιπποδρομιάρχη προηγουμένως. Ο ίππος μόνο στο χώρο 
σελλώματος μπορεί να οδηγηθεί για την επαναταξινόμηση του.  
 
Ο κτηνίατρος που προβαίνει σε επαναταξινόμηση ίππων θα παραδίδει 
κατάλογο των ίππων που έχουν ταξινομηθεί στον Ιπποδρομιάρχη.  
 
Ο ίππος μετά την επαναταξινόμηση θα δηλώνεται υπό προπόνηση στο 
γραφείο των Λειτουργών Ασφαλείας από τον προπονητή του.  
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(ΙΙ) Οδηγία Μ2 – Κατάλογος Καθυστερήσεων  
 
   

(i)  Το όνομα ενός προσώπου όταν δημοσιευθεί στον κατάλογο 
καθυστερήσεων στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο το πρόσωπο αυτό 
θεωρείται αποκλεισμένο και δεν δικαιούται να εισέρχεται στους 
χώρους του Ιπποδρόμου.  
Όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο πληρώσει τις καθυστερήσεις που 
οφείλει στα γραφεία της Αρχής για να αφαιρεθεί το όνομα του από 
τον κατάλογο των καθυστερήσεων και να παύσει να είναι 
αποκλεισμένο πρόσωπο θα πρέπει να δημοσιευθεί στο 
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο η διαγραφή του ονόματος του από τον 
κατάλογο των αποκλεισμένων προσώπων.  

 
(ii) Πρόστιμα που επιβλήθηκαν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 

2006 και δεν πληρώθηκαν μέσα στην περίοδο των 90 ημερών 
όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες του Ιπποδρομιακού Κώδικα 
και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των καθυστερήσεων μπορούν 
να πληρωθούν κατά το 1/2 μέχρι τις 31/07/2013  (31 Ιουλίου 2013) 
οπόταν το όνομα του αποκλεισμένου προσώπου θα διαγράφεται 
από τον κατάλογο των αποκλεισμένων προσώπων μετά τη 
δημοσίευση στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο. 

 
(iii) Πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το έτος 2007 μέχρι και την 31η 

Δεκεμβρίου του έτους 2011 και δεν πληρώθηκαν μέσα στην 
περίοδο των 90 ημερών όπως προβλέπεται από τις πρόνοιες του 
Ιπποδρομιακού Κώδικα και περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
καθυστερήσεων μπορούν να πληρωθούν κατά το 1/2 μέχρι τις 
31/07/2013  (31 Ιουλίου 2013) οπόταν το όνομα του αποκλεισμένου 
προσώπου θα διαγράφεται από τον κατάλογο των αποκλεισμένων 
προσώπων μετά τη δημοσίευση στο Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο. 

 
Σε περίπτωση προστίμου που πληρώνεται κατά το 1/2 όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο (iii)  και το όνομα  του αποκλεισμένου 
προσώπου διαγράφεται από τον κατάλογο των αποκλεισμένων 
προσώπων δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για να του χορηγηθεί 
οποιαδήποτε άδεια από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου εκτός και 
εάν πληρώσει το υπόλοιπο του προστίμου δηλαδή το σύνολο του 
προστίμου που του επιβλήθηκε.  
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(ιιι) Κανονισμός 26/7 
 
 Προπονητής, αναβάτης, μαθητευόμενος αναβάτης, μικρός μαθητευόμενος 

αναβάτης, ιπποκόμος ή αναβάτης προπονήσεως που τραυματίζεται κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων του στους χώρους του ιπποδρόμου θα 
μεταφέρεται αμέσως στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας εκτός από τις 
περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.  

 
 Στις περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών μπορεί ο τραυματίας να 

μεταφέρεται σε ιδιωτική κλινική που διαθέτει πρώτες βοήθειες αν κρίνει 
σκόπιμο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του ο επί καθήκοντι 
ιατρός κατά την ημέρα των Ιπποδρομιακών Συναντήσεων ή ο υπεύθυνος 
του ασθενοφόρου τις άλλες μέρες.  

 
 
(iv) Kανονισμός 26/8 
 
 Ο θεράπωv ιατρός τoυ Νoσoκoμείoυ ή της ιδιωτικής κλινικής, όπoυ 

μετακιvήθηκε o ασθεvής για voσηλεία με τηv έγκριση τωv θεματoφυλάκωv, 
θα υπoβάλει ιατρική έκθεση στoυς θεματoφύλακες μαζί με τo λoγαριασμό τo 
συvτoμότερo δυvατό. 

 
Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 8/2013 της 21/2/2013 

 
 
 
 
Οι ‘Εφοροι αποφάσισαν σύμφωνα με το άρθρο 1/1 (XIV) του Ιπποδρομιακού 
Κώδικα όπως αναστείλουν τις πρόνοιες του κανονισμού 2/16 και τεθούν σε ισχύ 
από την 28η ιπποδρομιακή συνάντηση της Κυριακής 7/4/2013 και μετέπειτα με 
τις πιο κάτω τροποποιήσεις -   
 
                            
        
2/16. A. Eπιβoλές βαρώv στo Γεvικό Iσoζυγισμό  
 

(i) Οι επιβoλές βαρώv στo Γεvικό Iσoζυγισμό είvαι αvάλoγα με τo ύψoς τoυ  
χρηματικoύ επάθλoυ της ιπποδρομίας που δημοσιεύεται στο επίσημο 
πρόγραμμα και σε περίπτωση που μειώνεται, επειδή προβλέπεται στο 
σχετικό κανονισμό, οι επιβολές βαρών στο Γενικό Ισοζυγισμό είναι ανάλογα 
με το ύψος του χρηματικού επάθλου, όπως καθορίζεται μετά τη μείωση 
του, ως πιo κάτω:- 
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 Χρηματικό 'Επαθλo   1oς. 2oς. 3oς.  
  
  € 
 Μέχρι  €2,000   1.5 0.5 -  
 €2, 001 -    €6,835   3 1 0.5 
 €6,836  -   €8,543   3.5 1 0.5 
 €8,544  -  €10,252  4 1 0.5 
 €10,253  - €11,960  4.5 1 0.5 
 €11,961  -  €13,669  5 1 0.5 
 €13,670  -  €15,380  5.5 1.5 1 
 €15,381 -  €17,086  6 2 1 
 €17,087 - €18,795  6.5 2 1 
 €18,796 -  €20,503  7 2 1 
 €20,504 -  €22,212  7.5 2 1 
 €22,213 -  €23,920  8 2.5 1.5 
 €23,921–  €25,629  8.5 3 1.5 
 €25,630 και άvω    9 3 1.5 
 
 
 (ii) 'Ολoι oι ίππoι πoυ τερμάτισαv δικαιoύvται χάρη βαρώv 0,5 κιλoύ για κάθε 

συμμετoχή τoυς εκτός τωv ίππωv πoυ τερμάτισαv στηv πρώτη, δεύτερη, 
τρίτη και τέταρτη θέση. 

 
Για κάθε ίππo επιτρέπεται συvoλική χάρη βαρώv μέχρι 5 κιλά για κάθε έτoς 
(1/1 έως 31/12). 

 
(iii) Στις ταυτόχρovες αφίξεις oι ίππoι θα υπόκειvται στις επιβoλές βαρώv όπως 

πρovoείται απo τov Καvovισμό 2/16 Α. 
 
 
 
 Β.  Επιβαρύvσεις στις ιππoδρoμίες βάρη καθ' ηλικία και φύλo 2 ετώv και 

3 ετώv. 
 
  Ο vικητής επιβαρύvεται αvάλoγα με τo ύψoς τoυ χρηματικoύ επάθλoυ της 

ιπποδρομίας που δημοσιεύεται στο επίσημο πρόγραμμα και σε περίπτωση 
που μειώνεται, επειδή προβλέπεται στο σχετικό κανονισμό, οι 
επιβαρύνσεις είναι ανάλογα με το ύψος του χρηματικού επάθλου, όπως 
καθορίζεται μετά τη μείωση του, ως πιo κάτω:- 

 
 
 Χρηματικό έπαθλo    
  €    Νικητής  
 Μέχρι   €2, 000  1 κιλό  
 €2,001 - €6,000   2  κιλά  
 €6,001 –  €6,834   2.5 "  
 €6,835 –  €8,543   3 "  
 €8,544 -   €10,252  3.5 "  
 €10,253 –  €11,960   4 "  
 €11,961 –   €13,669  4.5 "  
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 €13,670 –   €15,380  5 "  
 €15,381 –   €17,086  5.5 "  
 €17,087 –  €20,503  6 "  
 €20,504 –   €23,920  6.5 "  
 €23,921 και άνω   7 " 
 
 
 Ίππoι πoυ παίρvoυv αμειβόμεvη θέση δεv θα επιβαρύvovται για κάθε συμμετoχή 

τoυς. Mή αμειβόμεvoι ίππoι δεv θα λαμβάvoυv χάρη βαρώv, για κάθε συμμετoχή 
τoυς. 

 
  
 Στις ταυτόχρovες αφίξεις oι ίππoι θα υπόκειvται στις επιβoλές βαρώv όπως 

πρovoείται απo τov καvovισμό 2/16 Β. 
 
 
 Νoείται ότι στo Γεvικό Iσoζυγισμό oι vικητές και αμειβόμεvoι ίππoι υπόκειvται στις 

επιβoλές βαρώv, σύμφωvα με τις πρόvoιες τoυ καvovισμoύ 2/16 A (i) και 2/16 A 
(iii) εvώ για τoυς μή αμειβόμεvoυς ίππoυς ισχύει o καvovισμός 2/16 A (ii).  

 
      
                                                            Ιπποδρομιακό Ημερολόγιο αρ. 14/2013 της 4/4/2013 
 
 
 
 
 



ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΥΠΡΟΥ 
 

Τμήμα Stud Book 
 
 
 
• Η εγγραφή των πώλων μαζί με το 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.  

65



Year - Έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Registered broodmares 1375 1426 1428 1456 1492 1535 1535 1479 1517 1182

Τοκάδες 1375 1426 1428 1456 1492 1535 1535 1479 1517 1182

Total mares served 1183 1162 1109 1084 1031 930 875 776 764 689

Επιβάσεις 1183 1162 1109 1084 1031 930 875 776 764 689

Stallions 58 53 56 57 56 49 49 50 45 45

Επιβήτορες 58 53 56 57 56 49 49 50 45 45

Conception 913 898 833 757 712 642 603 527 571 542

Συλλήψεις 913 898 833 757 712 642 603 527 571 542

Mares with produce 832 831 752 691 663 601 566 481 535 504

Γεννήσεις 832 831 752 691 663 601 566 481 535 504

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

Overall breeding summary

Συνολικά στατιστικά αναπαραγωγής
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Year - Έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Registered broodmares 786 804 800 805 825 822 808 777 786 559

Τοκάδες 786 804 800 805 825 822 808 777 786 559

Total mares served 666 641 612 593 536 446 404 336 333 315

Επιβάσεις 666 641 612 593 536 446 404 336 333 315

Stallions 58 53 56 57 56 49 49 50 45 45

Επιβήτορες 58 53 56 57 56 49 49 50 45 45

Conception 515 491 470 416 357 297 266 224 234 246

Συλλήψεις 515 491 470 416 357 297 266 224 234 246

Mares with produce 460 453 429 387 328 280 250 209 216 226

Γεννήσεις 460 453 429 387 328 280 250 209 216 226

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud book)

Thoroughbred breeding summary

Στατιστικά αναπαραγωγής για Καθαρόαιμα
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Year - Έτος 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Registered broodmares 589 622 628 651 667 713 727 702 731 623

Τοκάδες 589 622 628 651 667 713 727 702 731 623

Total mares served 517 521 497 491 495 484 471 440 431 374

Επιβάσεις 517 521 497 491 495 484 471 440 431 374

Stallions 58 53 56 57 56 49 49 50 45 45

Επιβήτορες 58 53 56 57 56 49 49 50 45 45

Conception 398 407 363 341 355 345 337 303 337 296

Συλλήψεις 398 407 363 341 355 345 337 303 337 296

Mares with produce 372 378 323 304 335 321 316 272 319 278

Γεννήσεις 372 378 323 304 335 321 316 272 319 278

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

Non-Thoroughbred breeding summary
Στατιστικά αναπαραγωγής για Μη-Καθαρόαιμα
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Year - Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Καθαρόαιμες τοκάδες /Τhoroughbred mares 825 822 808 777 786 559

Μη-Καθαρόαιμες/Non-Thoroughbred mares 667 713 727 702 731 623

Σύνολο καταχωρημένων τοκάδων/Total registered broodmares 1492 1535 1535 1479 1517 1182

Επιβάσεις Καθαρόαιμων τοκάδων/Thoroughbred mares served 536 446 404 336 333 315

Επιβάσεις Μη-Καθαρόαιμων τοκάδων/Non-Thoroughbred mares served 495 484 471 440 431 374

Σύνολο επιβάσεων/Total mares served 1031 930 875 776 764 689

Συλλήψεις Καθαροαίμων/Thoroughbred conception 357 297 266 224 234 246

Συλλήψεις Μη-Καθαροαίμων/Non-Thoroughbred conception 355 345 337 303 337 296

Σύνολο συλλήψεων/Total conception 712 642 603 527 571 542

Γεννήσεις Καθαροαίμων/Thoroughbred mares with produce 328 280 250 209 216 226

Γεννήσεις Μη-Καθαρόαιμων /Non-Thoroughbred mares with produce 335 321 316 272 319 278

Σύνολο γεννήσεων/Total mares with produce 663 601 566 481 535 504

Καθαρόαιμοι ζωντανοί πώλοι/Thoroughbred live foals registered 277 234 214 178 183 195

Μη-Καθαρόαιμοι ζωντανοί πώλοι/Non-Thoroughbred live foals registered 298 272 244 232 275 248

Σύνολο ζωντανών πώλων/Total live foals registered 575 506 458 410 458 443

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

Total live foals registered
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Name of stallion - Όνομα επιβήτορα Died 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ABOLINE (USA), ch., 1991, 2005 29 12 18 20
AJZEM (USA), gr., 1989, 2004 2 1
ALEVAGIO (GB), b., 2005, 2012 7
ANADONIS (GB), b., 1998, 21 28 24 24 20 19 23 20 16
ARMIN (USA), gr., 1981, 2011 3 1 1 1 3 2 2
ASTERIOS, br., 2003, 1
AUTOBIRD (FR), b., 1987, 19 32 23 19 12 7 11 9 1
BALAL (GR), br., 1993, 10 18 13 4 4 8 3 2 5
BALLET KING (FR), b., 1997, 20 16 24 16 11 3 6 3 1 2
BALTIC FOX (CAN), b., 1985, 30 27 32 29 20 26 10 6 7 1
BANKER'S GOLD (USA), ch., 1994, 2008 18
BARLOVENTO (GER), b., 1993, 10 18 17 8 9 3 2 1 1
BARRAAK (GB), b., 1990, 2008 17 9 17 5 4
BERBER (GER), gr., 1998, 4 4 4 4 1 3
BINARY VISION (USA), ch., 2001, 10 13 9 8 4 1
BOLD N PROPER (USA), b., 1989, 2004 1 2 4
BOOMER (GR), ch., 2002, 3 6 2
CLEVER DANZIG (USA), b., 1986, 2009 24 18 10 13 8 14 1
COEUR DE MIEL (USA), b., 1984, 2011 18 15 6 3 7
DAFNAKOS (GR), ch., 2001, 4 6 3
DAYLIGHT IN DUBAI (USA), ch., 1994, 2010 9 7 5 2 2 2 3
DEFKALION, ch., 1986, 1 2 1 1
DOMINGUES (GB), b., 2005, 4 2 8
DUCA D'ATRI (IRE), ch., 1999, 5 6 2 6 9
DUKE OF DANZIG (USA), b., 1985, 2006 33 22 30 32 32
EL CORTES (USA), b., 1989, 2010 2 4 2 1
ELA-ARISTOKRATI (IRE), b., 1992, 15 18 17 15 11 9 5 11 12
ELIASH, b., 1987, 2009 1 3 6 6 5 1 1
FAHERS BEST, b., 2002, 5 8 4
FANTASY ISLAND (IRE), b., 1995, 17 26 18 11 5 1 2
FLY BY NIGHT (IRE), br., 1995, 1 2 4 1 7 3 4 10 24
GOLD TOWER (USA), b., 1991, 2012 4 6 10 13 18 15 10
GOLDEN EMPEROR (GR), b., 2001, 1 3
GREAT DANE (IRE), b., 1995, 5 8
GUTSY (GR), b., 2000, 3
HAAMI (USA), b., 1995, 19 23 30 17 9 3 3 15 25 8
HADEER (GB), ch., 1982, 2007 2 5 2 1 1
HAVANA DANCER (GR), b., 1992, 2009 1 3
HIBISCUS (GER), b., 1996, 2008 23 14 12 16 10 8 6
HUANG TUAH (GB), ch., 1985, 2010 1 4 4 4
INZAR (USA), db., 1992, 2004 45 29 20
IPPOTIS, db., 1998, 1 2 1 1 2
JARAH (USA), b., 1993, 19 14 17 30 33 63 47 37 47 43
JEALOUSY'S AFFAIR, b., 1985, 2004 1
JOLLY PROSPECT (USA), b., 1998, 2009 11 13 8 11 1 1
MAC'S REEF (IRE), b., 1982, 2003 1
MAJESTY'S MAN (USA), b., 1990, 1
MAKARUKA (USA), b., 1995, 2008 9 5 8 2 1 2

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

Year / Έτος
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Name of stallion - Όνομα επιβήτορα Died 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

Year / Έτος

MASTER DAVID (USA), ch., 2001, 10 6 7 8
MEDICINE PATH (GB), b., 2004, 10 23
MIDNIGHT SNACK (GB), ch., 1991, 2009 2 3 1 1
MITHALI (GB), b., 1993, 2006 3 2 4 1
MODIGLIANI (USA), b., 1998, 1
MOKHTAR (IRE), b., 1991, 3 2 1 2 1 3
MONTGOMERY'S ARCH (USA), db., 2002, 23 28 26 25 6
MOUNTAIN MINER (USA), ch., 1994, 2008 1 33 32 23
MOUNTAIN SPIRIT (GR), ch., 1999, 2012 13 8 7 9 6 5 8
MUNIR (GB), ch., 1998, 3
MUSALSAL (IRE), b., 1994, 2010 2 2 7 6 3 5 1
NIKIFOROS (GB), b., 2001, 2007 3 6
NORDICO (USA), b., 1981, 2003 6
NWAAMIS (USA), br., 1992, 1
OSOOL (USA), db., 1996, 1 3 3 4 2 16 22
PAOK (GB), b., 1998, 2012 3 2
PETARDIA (GB), b., 1990, 2009 25 22 23 22 5
PHILEMON (IRE), b., 1998, 3 12 18 21 17 17 9 5 1
PREMIER DE CORDEE (FR), b., 1993, 2003 4 1
PRINCE SATIRE (USA), b., 1983, 2007 1 1
PROVO (USA), ch., 1989, 2010 20 23 14 15 25 9 22 19 11
RAMOOZ (USA), b., 1993, 6 6 9 8 24 10 3 3 7
RAPHANE (USA), b., 1994, 20 33 3 4 1 3
RED ROCKS (GB), b., 1982, 2005 1
ROGER THE BUTLER (IRE), ch., 1990, 3 2 4 8 21 14 5 9 2
ROI GIRONDE (IRE), b., 1995, 18 18 14 9 4 4 1 7 10 9
ROYAL COURT (USA), b., 1996, 14 17 12
SAMIM (USA), b., 1993, 2011 5 3 3 6 6 9 4 15 10 15
SANTILLANA (USA), ch., 1993, 16 16 15 9 8 7 8 12 11 7
SARHAN (USA), br., 1996, 2010 19 19 13 18 2 2 1
SCOTTISH DANCER (USA), b., 1985, 2010 12 13 14 6 5 4 4 5 2
SECRET PARTNER, b., 1995, 2012 2 1 2 4 3 2 2
SHILLELAGH SLEW (CAN), db., 2003, 2 8 11
SHORTEN SAIL (USA), ch., 1994, 12 10 13 7 12 3 4 2 1 1
SIBERIAN SUPERB (USA), b., 2002, 9 4 5
SON PARDO (GB), b., 1990, 14 13 6 3 2 5 3 1
STALKER (GB), b., 1983, 2003 4
STORMY HUMOR (USA), ch., 2005, 19 21
SUPER ELITE (USA), b., 2002, 7 7 15 10 18 23
TAKHLID (USA), b., 1991, 12 9 4 2 3
TAKKATAMM (USA), ch., 1992, 33 28 21 44 30 31 74 63 87 87
TALE OF DREAMS (USA), db., 2002, 2008 31 19 9
TEN KINGDOMS (USA), b., 1996, 39 26 27 29 9 1
THUNDERSTORM (USA), b., 1999, 7 10 8 9 13 3 1
TIGER HILL (IRE), b., 1995, 1
TOP OF HIS CLASS (USA), db., 1996, 3 1 1 7 1 4 4
TOUCH OF DENMARK (IRE), b., 2005, 2011 4 2
TURNBERRY ISLE (IRE), ch., 1998, 2008 10 20 8 8 7
TWIST AND SHOUT, gr., 1987 (Non-TH) 2011 1 1 1
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Name of stallion - Όνομα επιβήτορα Died 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

Year / Έτος

TZITOU, b., 1996, 2008 2
VOLTA (USA), b., 1987, 2004 11 22 11
WARUM NICHT, b., 1986, 2006 7 5 2 8
WIND CHEETAH (USA), db., 1994, 2007 17 31 31 11 3
WINSTER (IRE), b., 2006, 2
WOODMAN'S MOUNT (USA), br., 1988, 2010 33 32 4 17 15 14 12 15 4
ZAALEFF (USA), ch., 1992, 2010 7 5 7 3 5 1 1

Σύνολο ζωντανών πώλων / Live Foals 716 705 668 601 575 506 458 410 458 443

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)
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Age Mares covered Mares in foal Fertility % Live foals Died foals
Ηλικία Υπηρετηθήσες τοκάδες Έγκυες τοκάδες Γονιμότητα % Ζωντανοί πώλοι Νεκροί πώλοι

23 4 1 25.00 0 1
22 3 2 66.67 2 0
21 5 3 60.00 3 0
20 7 4 57.14 2 2
19 8 2 25.00 1 1
18 14 9 64.29 6 3
17 21 13 61.90 13 0
16 19 12 63.16 12 0
15 33 17 51.52 17 0
14 47 33 70.21 26 7
13 40 28 70.00 26 2
12 51 35 68.63 27 8
11 56 42 75.00 36 6
10 78 61 78.21 52 9
9 86 67 77.91 61 6
8 85 69 81.18 64 5
7 62 51 82.26 45 6
6 52 40 76.92 38 2
5 17 14 82.35 11 3
4 1 1 100.00 1 0

Total 689 504 66.87 443 61

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

Analysis of age   (mares covered in 2011)
Ανάλυση κατά ηλικία (τοκάδες υπηρετημένες το 2011)
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2000 537 322 215 2002 282 52.51 97 18.06 38

2001 578 317 261 2003 330 57.09 108 18.69 38

2002 619 358 261 2004 375 60.58 124 20.03 42

2003 716 395 321 2005 428 59.78 112 15.64 44

2004 705 381 324 2006 364 51.63 91 12.91 36

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 78 17.03 34

2010 410 178 232 2012 207 50.49 66 16.10 24

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου ( Τμήμα Stud Book)

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

Foal Crop 2 years earlier - Παραγωγή πώλων 2 χρόνια ενωρίτερα 

Horses Racing - Διαγωνισθέντες ίπποι 
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Year - Έτος 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Two-year-old runners 97 108 124 112 94 103 85 79 90 89

Διαγωνισθέντες ως διετή 97 108 124 112 94 103 85 79 90 89

Participations 378 415 485 444 344 373 302 248 327 343

Συμμετοχές 378 415 485 444 344 373 302 248 327 343

Winners 38 38 42 44 38 34 33 27 31 39

Νικητές 38 38 42 44 38 34 33 27 31 39

Wins 49 49 54 56 50 44 43 33 42 50

Νίκες 49 49 54 56 50 44 43 33 42 50

Fail to race again at three 2 6 9 13 8 16 6 3 11 7

Απέτυχαν να διαγωνισθούν ως τριετή 2 6 9 13 8 16 6 3 11 7

Failure % 2.06 5.55 7.26 11.6 8.51 15.53 7.06 3.8 12.2 7.87

Αποτυχία % 2.06 5.55 7.26 11.6 8.51 15.53 7.06 3.8 12.2 7.87

An average of 8% of the two-year-olds in Cyprus, fail to race at three.

Από τους διετείς διαγωνίσθέντες, κατά μέσον όρο το 8% δε διαγωνίζονται ως τριετείς.

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

Two-year-old horses that failed to race at three

Διετείς ίπποι που δεν διαγωνίστηκαν ως τριετείς
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Horse Starts 1sts 2nds 3rds 4ths Stakes

Ίππος Συμμ/χές 1ος 2ος 3ος 4ος Βραβεία €

Leading 2yos / Πολυνίκεις διετή

Thalassofiliti 4 4 21,952.63

Theogonia 5 3 1 1 20,190.81

Mexikanos 5 2 2 10,360.26

Inferno 5 1 2 1 7,783.19

Fylas 8 1 3 1 2 7,184.15

El Diablo 4 1 1 1 1 6,551.39

Chrysavgitis 7 1 2 1 1 6,084.95

Diamond Vassilis 3 1 1 5,714.91

Vronteas 4 1 2 1 5,613.70

Gangster 5 1 2 4,993.41

Leading 3yos / Πολυνίκεις τριετή

Alehandro 9 4 1 3 34,385.61

Sir Angelos 11 7 3 1 32,126.27

Akrivos 5 4 1 29,619.54

Sir Theo 6 4 1 23,821.82

Kleopas 4 2 1 1 19,290.61

Otheiosmouomo 5 4 17,516.67

Mesogeios 4 3 1 17,453.24

Olympia 9 3 3 2 17,212.50

Zilefti 7 3 1 1 16,020.57

Christothea 16 2 5 3 4 15,121.48

Leading 4yos and over / Πολυνίκεις τετραετή και άνω

Established 7 4 2 36,392.68

Alexia Santi 8 7 1 26,673.84

Simon 8 2 3 3 24,130.18

My Aston 11 5 2 2 23,378.26

Short Man (GR) 8 6 2 20,616.91

Tempsos 8 5 2 1 19,345.68

Sir Prokop 11 6 1 19,316.00

Amathus Spirit 15 4 2 1 3 18,213.39

Diagoras 6 1 2 1 1 17,796.33

Adamantas (GB) 7 3 3 1 16,507.99

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

Leading horses 2, 3, 4 year old and above 
Πολυνίκεις ίπποι διετή, τριετή, τετραετή και άνω
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Horse Starts 1sts 2nds 3rds 4ths Stakes

Ίππος Συμμ/χές 1ος 2ος 3ος 4ος Βραβεία €

Leading horses 2012 / Πολυνίκεις ίπποι 2012

Established 7 4 2 36,392.68

Alehandro 9 4 1 3 34,385.61

Sir Angelos 11 7 3 1 32,126.27

Akrivos 5 4 1 29,619.54

Alexia Santi 8 7 1 26,673.84

Simon 8 2 3 3 24,130.18

Sir Theo 6 4 1 23,821.82

My Aston 11 5 2 2 23,378.26

Thalassofiliti 4 4 21,952.63

Short Man (GR) 8 6 2 20,616.91

Leading sires 2012 / Πολυνίκεις επιβήτορες 2012

Takkatamm (USA) 835 141 130 77 81 699,653.01

Jarah (USA) 662 87 73 85 65 394,388.34

Baltic Fox (CAN) 574 57 65 61 64 258,720.21

Mountain Miner (USA) 486 48 52 40 50 227,106.71

Duke Of Danzig (USA) 311 32 49 34 30 129,669.00

Gold Tower (USA) 239 19 33 42 26 126,157.61

Anadonis (GB) 323 28 34 36 25 123,235.29

Provo (USA) 356 31 22 29 38 119,102.59

Autobird (FR) 226 26 25 25 32 118,842.12

Super Elite (USA) 118 26 14 16 16 115,665.87

Leading mares 2012 / Πολυνίκεις τοκάδες 2012

Kalliroi 20 10 4 2 61,569.20

Nout (GR) 35 8 6 5 2 49,777.12

Rosalinda 31 5 6 8 1 39,027.38

Tsiakoudina 12 11 1 37,147.54

Luna Rossa 13 9 2 1 36,862.35

Hawaii Treasure 13 7 3 2 1 35,977.76

Kyrenia Beauty 38 8 5 5 3 33,045.45

Frenarita 20 7 3 1 32,126.27

Melpo 35 6 3 3 3 30,247.27

Maria Sharp 20 5 3 1 3 29,746.06

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

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

77



Year - Έτος 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2 year olds 97 108 124 112 94 103 85 79 90 89 67

2 ετών 97 108 124 112 94 103 85 79 90 89 67

3 year olds 291 284 331 362 351 315 295 287 284 258 268

3 ετών 291 284 331 362 351 315 295 287 284 258 268

4 year olds 297 308 312 355 376 422 372 350 327 322 296

4 ετών 297 308 312 355 376 422 372 350 327 322 296

5 year olds 199 224 270 258 280 308 342 299 294 265 266

5 ετών 199 224 270 258 280 308 342 299 294 265 266

6 year olds 149 143 155 186 182 203 224 228 232 214 187

6 ετών 149 143 155 186 182 203 224 228 232 214 187

7 year olds 81 92 96 79 118 116 122 122 157 140 128

7 ετών 81 92 96 79 118 116 122 122 157 140 128

8 year olds 42 45 52 44 30 55 40 40 48 66 63

8 ετών 42 45 52 44 30 55 40 40 48 66 63

9 year olds 5 19 16 22 13 17 12 12 12 19 25

9 ετών 5 19 16 22 13 17 12 12 12 19 25

10 year olds 1 7 6 6

10 ετών 1 7 6 6

11 year olds 1 0 2 1

11 ετών 1 0 2 1

12 year olds 0 1 0 0

12 ετών 0 1 0 0

Horses 1161 1223 1356 1418 1444 1539 1492 1419 1452 1381 1307

Ίπποι 1161 1223 1356 1418 1444 1539 1492 1419 1452 1381 1307

Participations 8515 8986 9349 9741 9832 10724 10478 9402 10302 9640 10044

Συμμετοχές 8515 8986 9349 9741 9832 10724 10478 9402 10302 9640 10044

Winners 535 563 597 632 625 690 675 640 655 643 648

Νικητές 535 563 597 632 625 690 675 640 655 643 648

Wins 913 930 946 1020 1002 1069 1057 988 1049 1019 1026

Νίκες 913 930 946 1020 1002 1069 1057 988 1049 1019 1026

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

Ages of racing horses 

Ηλικίες διαγωνισθέντων ίππων
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JOCKEYS BY NUMBER OF WINS
HORSES MOUNTS WINS PLACES EARNINGS 

Mina Marios 255 651 143 239 32,900.96
Nicolaou Nicos 280 746 134 280 28,401.71
Kapodistrias P. Constantinos 319 813 126 323 29,612.54
Peppos K. Michael 208 569 81 242 20,895.21
Christoforou K. Christoforos 192 525 72 207 17,239.91
Kefalas Geo. Demetris 234 605 65 221 15,120.20
Georghiou Pambou Olymbios 195 467 48 174 11,057.07
Laos Petros 306 653 47 198 11,884.00
Shiacallis Demetrakis 62 197 34 65 7,307.25
Constantinou Char. Minas 176 445 30 137 7,907.16

BREEDERS BY PREMIUM
RUNNERS STARTS WINS PLACES PREMIUM

HjiYiannis Nicola Yiannakis 48 356 46 134 28,363.80
C.N. Shiacolas (Stud Farm) Ltd 51 331 45 95 27,321.90
Panthicha Farm Ltd 57 450 48 128 18,403.50
Athienitis Yiannos 4 21 11 6 9,265.90
Ruwi Valley Stud 56 438 36 129 8,023.80
Wymering Farm Limited 9 99 15 44 8,021.00
Santis G. Petros 15 125 13 39 7,992.90
Lexeko Stud Co Ltd 27 184 15 51 7,311.60
Cleovoulou Michalis 6 53 10 20 7,144.50
Pantelides Loizou Petros 11 66 7 25 7,005.80

TRAINERS BY PRIZE MONEY
RUNNERS STARTS WINS PLACES PRIZE

Zapounis Christakis 73 405 74 137 35,859.77
Tsavartsides Panayiotis 94 513 62 163 29,023.53
Haita Dan 63 487 57 183 28,521.30
Onoufriou Panicos 38 192 46 74 24,157.35
Christoforou Evangelou Christoforos 68 467 45 165 23,344.89
Tsiakkouras Panicos 92 616 51 164 22,783.78
Nicolaou Vasiliki 53 389 46 137 20,491.62
Petroutsios Petros 71 450 38 133 18,770.55
Kyriacou A. Kyriacos 51 388 42 127 18,701.00
Kyriacou Rodi Kyriacos 43 218 40 54 17,947.18

OWNERS BY PRIZE MONEY
RUNNERS STARTS WINS PLACES PRIZE 

HjiYiannis Nicola Yiannakis 45 350 43 139 172,703.67
C.N. Shiacolas (Stud Farm) Ltd 32 176 38 65 166,888.04
Panthicha Farm Ltd 37 250 33 74 112,240.68
Petroutsiou Miranta 24 220 18 56 61,068.22
Athienitis Yiannos 6 37 12 8 55,430.49
Kritikos Steliou Christina 14 106 16 32 53,265.45
Nicolaou Kokos 20 142 14 50 52,594.76
Stavrakis Charis 30 145 13 47 52,317.54
Lexeko Stud Co Ltd 18 119 10 43 45,125.08
Wymering Farm Limited 7 60 12 26 44,507.44

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

Leading Racing Review
Πολυνίκεις
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Year - Έτος 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Number of races 913 930 946 1020 1002 1069 1055 988 1049 1018 1024

Ιπποδρομίες 913 930 946 1020 1002 1069 1055 988 1049 1018 1024

Number of runners 1161 1223 1356 1418 1444 1539 1492 1419 1452 1381 1307

Συμμετέχοντες 1161 1223 1356 1418 1444 1539 1492 1419 1452 1381 1307

Total number of starts 8515 8986 9349 9741 9832 10724 10478 9402 10302 9640 10044

Συμμετοχές 8515 8986 9349 9741 9832 10724 10478 9402 10302 9640 10044

Average starts per runner 7.33 7.35 6.89 6.87 6.81 6.97 7.02 6.62 7.09 6.98 7.68

Συμμετοχές ανά ίππο 7.33 7.35 6.89 6.87 6.81 6.97 7.02 6.62 7.09 6.98 7.68

Number of winners 535 563 597 632 625 690 675 640 655 643 648

Νικητές 535 563 597 632 625 690 675 640 655 643 648

Percentage winners to runners 46.08 46.03 44.03 44.57 43.28 44.83 45.24 45.10 45.11 46.56 49.58

Ποσοστό νικητών από συμμετέχοντες 46.08 46.03 44.03 44.57 43.28 44.83 45.24 45.10 45.11 46.56 49.58

Average race distance (m) 1379 1390 1377 1359 1355 1357 1342 1323 1318 1304 1290

Μέσος όρος απόστασης ιπποδρομίας (μ) 1379 1390 1377 1359 1355 1357 1342 1323 1318 1304 1290

Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου (Τμήμα Stud Book)

Racing Summary 2002-2012
Στατιστικά Στοιχεία Ιπποδρομιών 2002-2012
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Προς τα Mέλη του Ταμείου 
Ιπποδρομιακής Αρχής 
 
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Ιπποδρομιακής Αρχής 
Κύπρου, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και την κατάσταση 
λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.   

Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 
Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος.  
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης του Ταμείου Ιπποδρομιακής Αρχής στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και των 
αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου 
Ιπποδρομικής Αρχής ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν 
αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
 
Αχιλλέας Χρυσάνθου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία, 23 Απριλίου 2013 
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
 

   

Λογαριασμός εσόδων και εξόδων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  

Σημ. 
2012 

€ 
2011 

€ 
    
Έσοδα 10 559.760 669.233 
Έξοδα 11 (652.816) (686.485) 
  _______ _______ 
Έλλειμμα για το έτος  (93.056) (17.252) 
  ======= ======= 
Κατάσταση κεφαλαίων    
    
Κεφάλαια την 1 Ιανουαρίου  173.890 191.142 
Έλλειμμα για το έτος  (93.056) (17.252) 
  _______ _______ 
Κεφάλαια στις 31 Δεκεμβρίου  80.834 173.890 
  ======= ======= 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
 

   

Ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  

Σημ. 
2012 

€ 
2011 

€ 
Περιουσιακά στοιχεία    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 6 50.166 58.121 
Βιβλία βιβλιοθήκης – κόστος  2.901 2.901 
  ______ ______ 
  53.067 61.022 
  ______ ______ 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα   6.630 7.360 
Εισπρακτέα 7 24.754 85.855 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 8 67.247 87.238 
  ______ ______ 
  98.631 180.453 
  ______ ______ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  151.698 241.475 
  ====== ====== 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Κεφάλαια και ειδικά ταμεία    
Κεφάλαια  80.834 173.890 
  ______ ______ 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  80.834 173.890 
  ______ ______ 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Πιστωτές 9 70.864 67.585 
  ______ ______ 
Σύνολο υποχρεώσεων   70.864 67.585 
  ______ ______ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  151.698 241.475 
  ====== ====== 

 
Στις 23 Απριλίου 2013 οι Έφοροι της Ιπποδρομικής Αρχής ενέκριναν αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις για έκδοση.  
 
Μ Χριστοδουλίδης, Ταμίας 
 
 
Γ Σταμάτης, Γραμματέας 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
 

   

 

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 
 
1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών  
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός 
από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ).  
 
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2012 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 Διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι τομείς που 
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές 
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 3. 
 
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής 

Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή 
πιστωτική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε 
σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση 
με την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Η 
Κυπριακή Κυβέρνηση είναι σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. 
Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το 
οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, σε συνδυασμό με τον 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, θα μπορούσε να επηρεάσει και την ικανότητα 
των χρεωστών της Αρχής να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς την Αρχή ποσά και την 
ικανότητα της Αρχής να έχει ικανοποιητικό κύκλο εργασιών. 

Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει επίσης αντίκτυπο στις 
προβλέψεις ταμειακών ροών της Διεύθυνσης της Αρχής και την εκτίμησή τους για την 
απομείωση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. 
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
 

   

1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής (συνέχεια) 

Η διεύθυνση της Αρχής έχει αξιολογήσει: 

(1) 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 προβλέψεις 
για εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου “προκληθεισών 
ζημιών” που απαιτείται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα που 
προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπουν την αναγνώριση 
ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από μελλοντικά γεγονότα, 
ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών γεγονότων. 

 
(2) την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. 
 
Η διεύθυνση της Αρχής δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα 
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια 
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική 
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση της Αρχής. 

Με βάση την αξιολόγηση που έγινε, η διεύθυνση της Αρχής έχει συμπεράνει ότι δεν 
χρειάζονται προβλέψεις ή περαιτέρω χρεώσεις απομείωσης. 

Η διεύθυνση της Αρχής εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας της Αρχής στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  
 
Κατά το τρέχον έτος η Αρχή υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση 
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Αρχής. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν 
τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άλλα ακόμη.  Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των 
προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα 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. 
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1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 
 
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 3 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές  25 
Έπιπλα και εξοπλισμός  10 
 
Η υπολειμματική αξία και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 
 
Η λογιστική αξία ενός στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μειώνεται 
αμέσως στο ανακτήσιμο ποσό εάν η λογιστική αξία υπερβαίνει το υπολογιζόμενο 
ανακτήσιμο ποσό. 
 
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στο έτος που προκύπτουν. Το 
κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται 
στην λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή ανάλογα αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο, μόνο όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη στην Αρχή σε σχέση με το περιουσιακό στοιχείο, και το κόστος του μπορεί να 
υπολογιστεί αξιόπιστα. 
 
Κέρδη και ζημιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προσδιορίζονται 
με τη σύγκριση των εισπράξεων με τη λογιστική αξία και περιλαμβάνονται στον  
λογαριασμό εσόδων και εξόδων.  
 
Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα εμφανίζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, 
όποια από τις δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους καθορίζεται με τη μέθοδο του μέσου 
σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης 
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον έξοδα διάθεσης. 
 
Δικαιώματα αδειών 
 
Δικαιώματα αδειών εισπρακτέα από την Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας υπολογίζονται με 
βάση τα εισπρακτέα σε σχέση με τις ιπποδρομιακές συναντήσεις.  Άλλα δικαιώματα 
αδειών θεωρούνται ως εισόδημα όταν και αφού εισπραχθούν. 
 
Πιστωτικοί τόκοι 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. 
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1 Περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών (συνέχεια) 
 
Εισπρακτέα 
 
Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως η Αρχή δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά 
εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές 
οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε 
πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές  θεωρούνται ενδείξεις ότι το εισπρακτέο έχει 
υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο.  
 
Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός λογαριασμού 
πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού εσόδων 
και εξόδων.  Όταν ένα εισπρακτέο είναι επισφαλές, διαγράφεται έναντι του λογαριασμού 
πρόβλεψης για εισπρακτέα.  Επακόλουθες ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως 
διαγραφεί πιστώνονται έναντι των 'εξόδων’  στην κατάσταση λογαριασμού εσόδων και 
εξόδων. 
 
Πιστωτές 
 
Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και 
καταθέσεις στην τράπεζα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  
 
2 Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου   
 
(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Οι εργασίες της Αρχής το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές, κίνδυνο ρευστότητας και 
πιστωτικό κίνδυνο.  
 
• 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. 
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2 Διαχείριση Χρηματοοικονομικού κινδύνου  (συνέχεια) 
 
(α) 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.    

  

 

  Μέχρι 3 
μήνες 

€ 

3 μέχρι 6 
μήνες 

€ 
Σύνολο 

€ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011      
Πιστωτές    57.672 9.913 67.585 
   ________ ________ ________ 
   57.672 9.913 67.585 
   ======== ======== ======== 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012      
Πιστωτές   56.696 14.168 70.864 

   ________ ________ ________ 
   56.696 14.168 70.864 
   ======== ======== ======== 

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

• Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα 
εισπρακτέα. Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο οργανισμοί 
που κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής αξιολογούνται με ψηλό 
βαθμό φερεγγυότητας γίνονται αποδεκτοί. Για τα εισπρακτέα λαμβάνονται 
τα αναγκαία μέτρα για είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών που 
περιλαμβάνουν στενή παρακολούθηση, υπενθύμιση και άλλα 
ενδεικνυόμενα μέτρα. Βλέπετε Σημ. 5 για περαιτέρω πληροφορίες 
αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μη-
απόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών. 

 
(β) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 

Τα κεφάλαια αποτελούνται από το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των εξόδων.  
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν υπήρχε δανεισμός. 
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3 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις 
 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με 
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
 
Η Αρχή κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα οι 
λογιστικοί υπολογισμοί συνήθως διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους έγιναν οι πιο κάτω υπολογισμοί και εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος: 
 
Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Αρχής 
 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Η Αρχή αφού εξέτασε τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ) 10 για το λογιστικό χειρισμό των γεγονότων του Μαρτίου 2013 που 
αναφέρονται στις Σημ. 1 και 12 των οικονομικών καταστάσεων αποφάσισε 
ότι ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός είναι η αναγνώριση των γεγονότων 
αυτών ως γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που δεν 
αναπροσαρμόζονται, αλλά χρειάζονται γνωστοποίηση στις οικονομικές 
καταστάσεις. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκησης σημαντικής κρίσης. Στην 
άσκηση αυτής της κρίσης η Αρχή έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

 Με βάση το Διάταγμα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
για τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου, τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών υπολοίπων της Αρχής που επηρεάζονται είναι τα 
υπόλοιπα στις 26 Μαρτίου 2013. 

 Η συμφωνία του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 δεν επηρεάζει τις 
συνθήκες που ίσχυαν για καταθέτες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 Οι καταθέτες μπορούσαν να αποσύρουν τα υπόλοιπα τους μετά το 
τέλος του έτους 2012 και πριν της 15 Μαρτίου 2013. 

Με βάση τα πιο πάνω η Αρχή έχει γνωστοποιήσει στη Σημ. 12 των οικονομικών 
καταστάσεων τις επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στα αποτελέσματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία της Αρχής για το 2013. 

4 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 

 Δάνεια και 
εισπρακτέα Σύνολο 

 € € 
31 Δεκεμβρίου 2012   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα  24.754 24.754 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  67.247 67.247 
 _________ _________ 
Σύνολο 92.001 92.001 
 ========= ========= 
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4 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια) 
 

  Άλλες  
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 
  € € 
Υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

   

Πιστωτές  70.864 70.864 
  _________ _________ 
Σύνολο  70.864 70.864 
  ========= ========= 

 
 Δάνεια και 

εισπρακτέα Σύνολο 
 € € 
31 Δεκεμβρίου 2011   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα  85.855 85.855 
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο  87.238 87.238 
 _________ _________ 
Σύνολο 173.093 173.093 
 ========= ========= 

 
  Άλλες 

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

  € € 
Υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

   

Πιστωτές  67.585 67.585 
  _________ _________ 
Σύνολο  67.585 67.585 
  ========= ========= 

 

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: 
 

 
2012 

€ 
2011 

€ 
Εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα   
Ομάδα 1 6.882 28.695 
Ομάδα 2 15.284 31.606 
Ομάδα 3 2.588 2.477 
 _________ _________ 
 24.754 62.778 
 ========= ========= 
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5 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων (συνέχεια) 

 

 
2012 

€ 
2011 

€ 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις   (1)  

Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)   
Caa2 9.939 37.326 
Χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση   30.894 29.870 
 _________ _________ 
 40.833 67.196 
 ========= ========= 
 
(1) 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 
 

6 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
 
   

 
Κτίρια 

€ 

Ηλεκτρο- 
νικός 

υπολογιστής 
€ 

 
Έπιπλα και 
εξοπλισμός 

€ 

 
 

Σύνολο 
€ 

Την 1 Ιανουαρίου 2011      
Κόστος  148.990 149.309 97.783 396.082 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (94.989) (143.389) (90.590) (328.968) 
  ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  54.001 5.920 7.193 67.114 
  ________ ________ ________ ________ 
Έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2011      
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  54.001 5.920 7.193 67.114 
Προσθήκες  - 385 - 385 
Χρέωση απόσβεσης  (4.470) (3.143) (1.765) (9.378) 
  ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  49.531 3.162 5.428 58.121 
  ________ ________ ________ ________ 
Την 31 Δεκεμβρίου 2011      
Κόστος  148.990 149.694 97.783 396.467 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (99.459) (146.532) (92.355) (338.346) 
  ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  49.531 3.162 5.428 58.121 
      
Έτος που έληξε της 31 Δεκεμβρίου 2012      
Καθαρή λογιστική αξία στην αρχή του έτους  49.531 3.162 5.428 58.121 
Προσθήκες  - - - - 
Χρέωση απόσβεσης  (4.470) (1.846) (1.639) 7.955 
  ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία στο τέλος του έτους  45.061 1.316 3.789 50.166 
      
Την 31 Δεκεμβρίου 2012     
Κόστος  148.990 149.694 97.783 396.467 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (103.929) (148.378) (93.994) (346.301) 
  ________ ________ ________ ________ 
Καθαρή λογιστική αξία  45.061 1.316 3.789 50.166 
  ======== ======== ======== ======== 
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7 Εισπρακτέα 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Προστίματα εισπρακτέα   121.733 134.498 
Πρόβλεψη προστίμων εισπρακτέων   (106.449) (79.815) 
  _______ _______ 
  15.284 54.683 
Λογαριασμός πληρωτή επάθλων - τόκοι  6.882 28.695 
Τόκοι εισπρακτέοι  1.096 985 
Διάφοροι χρεώστες  1.492 1.492 
  _______ _______ 
  24.754 85.855 
  ======= ======= 

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εισπρακτέα ύψους €Μηδέν (2011: €24.077) ήταν ληξιπρόθεσμα 
αλλά δεν είχαν υποστεί απομείωση.  Η χρονολογική ανάλυση των ληξιπρόθεσμων 
εισπρακτέων υπερβαίνει το ένα έτος.  Η Αρχή δεν κατέχει οποιαδήποτε εξασφάλιση πάνω 
στα εισπρακτέα αυτά. Οι λογιστικές αξίες των εισπρακτέων της Αρχής είναι σε Ευρώ. 
 
Η δημιουργία και η αντιστροφή πρόνοιας για εισπρακτέα τα οποία έχουν υποστεί 
απομείωση έχουν συμπεριληφθεί στα ‘έξοδα’ στην κατάσταση λογαριασμού εσόδων και 
εξόδων. Τα εισοδήματα από τόκους σε απομειωμένα εισπρακτέα περιλαμβάνονται στους 
πιστωτικούς τόκους κατάσταση.  Τα ποσά που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό 
πρόβλεψης για απομείωση γενικά διαγράφονται, όταν δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
προσδοκία ανάκτησης επιπρόσθετων μετρητών. 
 
Οι άλλες ομάδες των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων δεν περιλαμβάνουν περιουσιακά 
στοιχεία τα οποία έχουν υποστεί απομείωση ή είναι ληξιπρόθεσμα. 
 
8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Μετρητά στο ταμείο   26.414 20.042 
Μετρητά στην τράπεζα   9.633 37.020 
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις   31.200 30.176 
  ________ ________ 
  67.247 87.238 
  ======== ======== 
 
Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν  
3,50 – 4,00% (2011: 3,50 – 4,00%).  Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμούνται 
σε ευρώ. 
 
9 Πιστωτές 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Οφειλόμενα έξοδα   14.168 9.913 
Άλλοι πιστωτές  56.696 57.672 
  _______ _______ 
  70.864 67.585 
  ======== ======== 

 
Η δίκαιη αξία των πιστωτών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με την 
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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10 Έσοδα  
 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    

Δικαιώματα αδειών – Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας  287.640 273.540 
Δικαιώματα από άλλες άδειες  17.954 20.315 
Δικαιώματα δειγματοληψίας για DNA typing  28.699 29.933 
Δικαιώματα εγγραφής  47.467 54.934 
Πρόστιμα  90.583 247.932 
Συνδρομές  728 943 
Πιστωτικοί τόκοι   1.155 1.172 
Ιπποδρομιακό ημερολόγιο  837 743 
Ενστάσεις και εφέσεις  3.583 5.169 
Πιστοποιητικά γενεαλογίας αλόγων  3.894 4.014 
Πιστοποιητικά εκκινήσεων  3.809 5.235 
Καθαρό εισόδημα από λογαριασμό πληρωτή επάθλων  6.882 9.258 
Πιστοποιητικά αποδοτικότητας  598 1.135 
Διαγραφές αλόγων  - 1.704 
Ταξινόμηση  1.425 1.154 
Προστατευτικά γιλέκα  86 70 
Έλεγχος στάβλων  342 43 
Εγκατάσταση microchip  11.431 11.841 
Επιπρόσθετα έσοδα από Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας  52.647 98 
  ________ ________ 
  559.760 669.233 
  ======== ======== 
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11 Έξοδα  
 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Μισθοί και ημερομίσθια  420.640 462.592 
Εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και  
 ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

  
51.133 

 
54.072 

Εισφορά στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού  38.862 38.459 
Έξοδα για συνεδρίες Επιτροπών  3.136 6.501 
Ταξιδιωτικά και μεταφορικά έξοδα  4.991 3.856 
Ταξιδιωτικά εξωτερικού  2.766 12.000 
Γενικά έξοδα (Γενικών Συνελεύσεων, Ημέρας 

Ιπποδρομιακής Αρχής και άλλα) 
  

4.327 
 

5.105 
Γραμματόσημα και χαρτόσημα  1.635 1.892 
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά  14.784 15.100 
Τηλέφωνα και τηλεγραφήματα  2.812 2.781 
Ηλεκτρισμός  5.764 3.849 
Δικηγορικά και νομικές συμβουλές  4.271 6.271 
Αμοιβή ελεγκτών  6.750 6.647 
Συνδρομή στη Διεθνή Ομοσπονδία  8.400 8.400 
Επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις  3.604 2.169 
Εξοδα τράπεζας  2.467 1.406 
Δωρεές και δώρα  1.230 1.235 
Συνδρομές, περιοδικά και βιντεοκασέττες  233 345 
Μισθοί καθαρίστριας και έξοδα καθαριότητας  4.212 4.150 
Συντήρηση και υποστήριξη  4.361 4.461 
Γενικά έξοδα Stud book και δικαιώματα δειγματοληψίας για 

DNA typing 
  

22.143 
 

19.656 
Δημοτικοί φόροι  1.726 - 
Ασφάλεια ευθύνης εργοδότη  2.231 2.231 
Πυρασφάλεια και ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων  455 451 
Κοινόχρηστα  2.206 2.037 
Εγκατάσταση microchip  2.720 2.420 
Αποσβέσεις  7.955 9.378 
Πρόβλεψη επισφαλών χρεωστών  26.634 7.694 
Διάφορα  368 1.327 
  ________ ________ 
  652.816 686.485 
  ======== ======== 
 
12 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  
 
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα) 
με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης, στις 25 Μαρτίου 2013 το Eurogroup συμφώνησε με 
την Κυπριακή Κυβέρνηση  τη διάσωση / παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο 
παράλληλα με ένα πακέτο μέτρων που περιλάμβανε το διαχωρισμό της Λαϊκής Τράπεζας 
σε καλή (καταθέτες με ποσά μέχρι €100 χιλιάδες) και κακή τράπεζα (καταθέτες με ποσά 
άνω των €100 χιλιάδων), και περίπου 50% “κούρεμα” στους καταθέτες με ποσά άνω των 
€100 χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου. To ποσό του κουρέματος θα μετατραπεί σε 
μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. 
 
Στις 25 Μαρτίου 2013 η Αρχή δεν είχε μετρητά στις πιο πάνω τράπεζες που να 
υπερβαίνουν τις €100 χιλιάδες. 
 
Οι οικονομικές συνθήκες που περιγράφονται στη σημείωση 2, παράλληλα με τη συμφωνία 
διάσωσης που αναφέρεται πιο πάνω μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους 
οφειλέτες της Αρχής (αδυναμία να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς την Αρχή), 
τη Λέσχη Ιπποδρομιών (αδυναμία παροχής επαρκούς χρηματοδότησης) και μείωση στα 
έσοδα της Αρχής. 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Προς τα Mέλη της Ιπποδρομιακής Αρχής 
Κύπρου – Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων  
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου - 
Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 
2012, και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες.   

Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής  για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 
Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος.  
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και των αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό.  
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 
ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
 
Αχιλλέας Χρυσάνθου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία , 23 Απριλίου 2013 
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Λογαριασμός εσόδων και εξόδων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  2012 

€ 
2011 

€ 
Έσοδα    
Τόκοι που εισπράχθηκαν – καθαροί   5.676 6.897 
  ======= ======= 
Έξοδα    
Τόκοι οφειλόμενοι στην 
  Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 

  
5.676 

 
6.897 

  ======= ======= 

 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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Ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 Σημ. 2012 

€ 
2011 

€ 
    
Περιουσιακά στοιχεία    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 5 474.243 481.432 
  ________ ________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  474.243 481.432 
  ======== ======== 
Υποχρεώσεις    
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι 6 291.336 203.869 
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής 

Αρχής 
 
 

 
5.676 

 
17.850 

Άλλοι πιστωτές  36.440 36.440 
Δανεισμός  7 140.791 223.273 
  ________ ________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  474.243 481.432 
  ======== ======== 
Λογαριασμός επάθλων για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

   

    
Ποσά που εισπράχθηκαν από την Λέσχη    
Ιπποδρομιών Λευκωσίας  5.223.757 5.387.145 
  ======== ======== 
Ποσά που πληρώθηκαν σε διάφορους ιδιοκτήτες  4.933.932 5.184.555 
Ποσά πληρωτέα – 31 Δεκεμβρίου  289.825 202.590 
  ________ ________ 
  5.223.757 5.387.145 
  ======== ======== 

 
Στις 23 Απριλίου 2013, οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής, ενέκριναν αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
 
Μ. Χριστοδουλίδης,  Ταμίας 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 
 
1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών  
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός 
από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις 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 2012 έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου. 
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι τομείς που 
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές 
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 3. 
 
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής 

Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή 
πιστωτική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε 
σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση 
με την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Η 
Κυπριακή Κυβέρνηση είναι σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. 
Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το 
οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, σε συνδυασμό με τον 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, θα μπορούσε να επηρεάσει και την ικανότητα 
των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Αρχής να αποποληρώσουν τα οφειλόμενα προς 
την Αρχή ποσά και την ικανότητα της Αρχής να έχει ικανοποιητικό κύκλο εργασιών. 
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1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής (συνέχεια) 
 
Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει επίσης αντίκτυπο στις 
προβλέψεις ταμειακών ροών της Διεύθυνσης της Αρχής και την εκτίμησή τους για την 
απομείωση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. 

Η διεύθυνση της Αρχής έχει αξιολογήσει: 

(1) 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 προβλέψεις 
για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου 
“προκληθεισών ζημιών” που απαιτείται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα 
που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπουν την 
αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από 
μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών 
γεγονότων. 

 
(2) την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. 
 
Η διεύθυνση 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 διεύθυνση της Αρχής εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας της Αρχής στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  
 
Κατά το τρέχον έτος η Αρχή υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση 
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Αρχής. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν 
τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άλλα ακόμη.  Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των 
προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής. 
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων 
 

   

1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Πιστωτικοί τόκοι 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Πιστωτές 
 
Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και 
καταθέσεις στην τράπεζα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  
 
2 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις 
 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με 
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
 
Η Αρχή κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα οι 
λογιστικοί υπολογισμοί συνήθως διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους έγιναν οι πιο κάτω υπολογισμοί και εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος: 
 
Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Αρχής 
 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Η Αρχή αφού εξέτασε τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ) 10 για το λογιστικό χειρισμό των γεγονότων του Μαρτίου 2013 που 
αναφέρονται στις Σημ. 1 και 8 των οικονομικών καταστάσεων αποφάσισε 
ότι ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός είναι η αναγνώριση των γεγονότων 
αυτών ως γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που δεν 
αναπροσαρμόζονται, αλλά χρειάζονται γνωστοποίηση στις οικονομικές 
καταστάσεις. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκησης σημαντικής κρίσης. Στην 
άσκηση αυτής της κρίσης η Αρχή έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
Λογαριασμός Πληρωτή Επάθλων 
 

   

2 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια) 
 
Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Αρχής 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

 Με βάση το Διάταγμα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
για τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών υπολοίπων της Αρχής που επηρεάζονται είναι τα 
υπόλοιπα στις 26 Μαρτίου 2013. 

 Η συμφωνία του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 δεν επηρεάζει τις 
συνθήκες που ίσχυαν για καταθέτες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 Οι καταθέτες μπορούσαν να αποσύρουν τα υπόλοιπα τους μετά το 
τέλος του έτους 2012 και πριν της 15 Μαρτίου 2013. 

Με βάση τα πιο πάνω η Αρχή έχει γνωστοποιήσει στη Σημ. 8 των οικονομικών 
καταστάσεων τις επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στα αποτελέσματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία για το 2013. 

3 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 
 

 Δάνεια και 
Εισπρακτέα Σύνολο 

 € € 
31 Δεκεμβρίου 2012   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 474.243 474.243 
 ________ ________ 
Σύνολο 474.243 474.243 
 ======== ======== 

 
  Άλλες  

Χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις Σύνολο 

  € € 
Υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

   

Άλλοι πιστωτές  36.440 36.440 
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι  291.336 291.336 
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο 
Ιπποδρομιακής Αρχής  

  
5.676 

 
5.676 

Δανεισμός   140.791 140.791 
  ________ ________ 
Σύνολο  474.243 474.243 
  ======== ======== 
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3 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 

 Δάνεια και 
Εισπρακτέα Σύνολο 

 € € 
31 Δεκεμβρίου 2011   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 481.432 481.432 
 ________ ________ 
Σύνολο 481.432 481.432 
 ======== ======== 

 
  Άλλες  

Χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

  € € 
Υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

   

Άλλοι πιστωτές  36.440 36.440 
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι  203.869 203.869 
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο     

Ιπποδρομιακής Αρχής 
  

17.850 
 

17.850 
Δανεισμός   223.273 223.273 
  ________ ________ 
Σύνολο  481.432 481.432 
  ======== ======== 

 

4 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

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

 
2012 

€ 
2011 

€ 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις   (1)  

Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)   
Caa2 474.243 481.432 
 ________ ________ 
 474.243 481.432 
 ======== ======== 
 
5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις   474.243 481.432 
  ======= ======= 
 
Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,50 – 4,00% 
(2011: 3,50 – 4,00%). Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμούνται σε ευρώ. 
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6 Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι    291.336 203.869 
  ======= ======= 
 
Οι διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι αντιπροσωπεύουν έπαθλα πληρωτέα.  
 
Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι 
περίπου η ίδια με την λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 
7 Δανεισμός  
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός:    
  Τραπεζικά παρατραβήγματα   140.791 223.273 
  ======== ======== 
 
Όλα τα τραπεζικά παρατραβήγματα δεν είναι εξασφαλισμένα και είναι εκφρασμένα σε 
Ευρώ.  
 
8 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  
 
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα) 
με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης, στις 25 Μαρτίου 2013 το Eurogroup συμφώνησε με 
την Κυπριακή Κυβέρνηση  τη διάσωση / παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο 
παράλληλα με ένα πακέτο μέτρων που περιλάμβανε το διαχωρισμό της Λαϊκής Τράπεζας 
σε καλή (καταθέτες με ποσά μέχρι €100 χιλιάδες) και κακή τράπεζα (καταθέτες με ποσά 
άνω των €100 χιλιάδων), και περίπου 50% “κούρεμα” στους καταθέτες με ποσά άνω των 
€100 χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου. To ποσό του κουρέματος θα μετατραπεί σε 
μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. 
 
Σε σχέση με το θέμα αυτό η Αρχή είχε τραπεζικές καταθέσεις στο Λογαριασμό Πληρωτή 
Επάθλων στις 26 Μαρτίου 2013, στην Τράπεζα Κύπρου ύψους €199.230 και ως εκ 
τούτου αναμένεται να προκύψει ζημία απομείωσης ύψους περίπου €49.615, με βάση την 
υπόθεση ότι τα υπόλοιπα στην Τράπεζα Κύπρου πέραν των €100 χιλιάδων, θα υποστούν 
μια συνολική απομείωση ύψους 50%. 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Προς τα Mέλη της Ιπποδρομιακής Αρχής  
Κύπρου – Λογαριασμός Υποστήριξης και  
Ανάπτυξης Ιπποδρομιών 
 
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου - 
Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών, οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του 
έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και 
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.   

Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής  για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 
Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος.  
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Υποστήριξης και 
Ανάπτυξης Ιπποδρομιών στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και των αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε 
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών ως σώμα και μόνο και για 
κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση 
δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
 
Αχιλλέας Χρυσάνθου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία, 23 Απριλίου 2013 
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Λογαριασμός εσόδων και εξόδων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  2012 

€ 
2011 

€ 
Έσοδα    
Τόκοι που εισπράχθηκαν – καθαροί   1.206 2.361 
  ======= ======= 
Έξοδα    
Τόκοι οφειλόμενοι στην 
  Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 

  
1.206 

 
2.361 

  ======= ======= 

 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 Σημ. 2012 

€ 
2011 

€ 
Περιουσιακά στοιχεία    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 5 273.699 232.938 
  ________ ________ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  273.699 

 
232.938 

 
  ======== ======== 
Υποχρεώσεις    
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής 

Αρχής 
 
 

1.206 10.844 

Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι  6 180.657 128.067 
Τραπεζικά παρατραβήγματα 7 91.836 94.027 
  ________ ________ 
Σύνολο υποχρεώσεων  273.699 232.938 
  ======== ======== 
Λογαριασμός επάθλων για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 

   

Ποσά που εισπράχθηκαν από την Λέσχη Ιπποδρομιών 
Λευκωσίας 

  
3.186.361 

 
3.192.586 

  ________ ________ 
  3.186.361 3.192.586 
  ======== ======== 
Ποσά που πληρώθηκαν σε διάφορους ιδιοκτήτες  3.005.773 3.064.588 
Ποσά πληρωτέα – 31 Δεκεμβρίου  180.588 127.998 
  ________ ________ 
  3.186.361 3.192.586 
  ======== ======== 

 
Στις 23 Απριλιου 2013, οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής, ενέκριναν αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
 
Μ. Χριστοδουλίδης,  Ταμίας 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 
 
1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών  
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός 
από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις 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 2012 έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου, 
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι τομείς που 
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές 
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 2. 
 
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής 

Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή 
πιστωτική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε 
σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση 
με την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Η 
Κυπριακή Κυβέρνηση είναι σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. 
Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το 
οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, σε συνδυασμό με τον 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, θα μπορούσε να επηρεάσει και την ικανότητα 
των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Αρχής να αποποληρώσουν τα οφειλόμενα προς 
την Αρχή ποσά και την ικανότητα της Αρχής να έχει ικανοποιητικό κύκλο εργασιών. 
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1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής (συνέχεια) 
 
Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει επίσης αντίκτυπο στις 
προβλέψεις ταμειακών ροών της Διεύθυνσης της Αρχής και την εκτίμησή τους για την 
απομείωση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. 

Η διεύθυνση της Αρχής έχει αξιολογήσει: 

(1) 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 προβλέψεις 
για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου 
“προκληθεισών ζημιών” που απαιτείται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα 
που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπουν την 
αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από 
μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών 
γεγονότων. 

 
(2) την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. 
 
Η διεύθυνση 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 διεύθυνση της Αρχής εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας της Αρχής στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  
 
Κατά το τρέχον έτος η Αρχή υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση 
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Αρχής. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν 
τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άλλα ακόμη.  Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των 
προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής. 
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1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Πιστωτικοί τόκοι 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Πιστωτές 
 
Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα 
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις 
στην τράπεζα και τραπεζικά παρατραβήγματα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  

 
2 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις 
 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με 
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
 
Η Αρχή κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα οι 
λογιστικοί υπολογισμοί συνήθως διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους έγιναν οι πιο κάτω υπολογισμοί και εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος: 
 
Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Αρχής 
 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Η Αρχή αφού εξέτασε τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ) 10 για το λογιστικό χειρισμό των γεγονότων του Μαρτίου 2013 που 
αναφέρονται στις Σημ. 1 και 8 των οικονομικών καταστάσεων αποφάσισε 
ότι ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός είναι η αναγνώριση των γεγονότων 
αυτών ως γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που δεν 
αναπροσαρμόζονται, αλλά χρειάζονται γνωστοποίηση στις οικονομικές 
καταστάσεις. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκησης σημαντικής κρίσης. Στην 
άσκηση αυτής της κρίσης η Αρχή έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 
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2 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια) 
 
Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών 
της Αρχής (συνέχεια) 
 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

 Με βάση το Διάταγμα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
για τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών υπολοίπων της Αρχής που επηρεάζονται είναι τα 
υπόλοιπα στις 26 Μαρτίου 2013. 

 Η συμφωνία του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 δεν επηρεάζει τις 
συνθήκες που ίσχυαν για καταθέτες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 Οι καταθέτες μπορούσαν να αποσύρουν τα υπόλοιπα τους μετά το 
τέλος του έτους 2012 και πριν της 15 Μαρτίου 2013. 

Με βάση τα πιο άνω η Αρχή έχει γνωστοποιήσει στη Σημ. 8 των οικονομικών 
καταστάσεων τις επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στα αποτελέσματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία για το 2013. 

3 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 
 

 Δάνεια και 
Εισπρακτέα Σύνολο 

 € € 
31 Δεκεμβρίου 2012   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 273.699 273.699 
 ________ ________ 
Σύνολο 273.699 273.699 
 ======== ======== 

 
 Άλλες 

Χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις Σύνολο 

 € € 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό   
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι  180.657 180.657 
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο Ιπποδρομιακής 

Αρχής 
1.206 1.206 

Δανεισμός  91.836 91.836 
 ________ ________ 
Σύνολο 273.699 273.699 
 ======== ======== 

 
 Δάνεια και 

Εισπρακτέα Σύνολο 
 € € 
31 Δεκεμβρίου 2011   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 232.938 232.938 
 ________ ________ 
Σύνολο 232.938 232.938 
 ======== ======== 
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3 Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια) 
 

 Άλλες 
Χρηματοοικονομικές 

Υποχρεώσεις Σύνολο 
  € € 
Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό    
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι  128.067 128.067 
Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου – Ταμείο  
Ιπποδρομιακής Αρχής 

 
10.844 

 
10.844 

Δανεισμός  94.027 94.027 
  ________ ________ 
Σύνολο  232.938 232.938 
  ======== ======== 

 
4 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

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

 
2012 

€ 
2011 

€ 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις   (1)  

Caa2 (Moody’s) 273.699 232.938 
 ________ ________ 
 273.699 232.938 
 ======== ======== 
 
5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις   273.699 232.938 
  ======= ======= 

 
Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,50 – 4,00% 
(2011: 3,50 – 4,00%).  Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμούνται σε ευρώ. 
 
6 Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι    180.657 128.067 
  ======= ======= 

 
Οι διάφοροι ιδιοκτήτες αλόγων και άλλοι αντιπροσωπεύουν έπαθλα πληρωτέα.  
 
Η δίκαιη αξία των πιστωτών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με την 
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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7 Δανεισμός  
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός:    
  Τραπεζικά παρατραβήγματα   91.836 94.027 
  ======= ======= 

 
Όλα τα τραπεζικά παρατραβήγματα δεν είναι εξασφαλισμένα και είναι εκφρασμένα σε 
Ευρώ.  
 
8 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  
 
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα) 
με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης, στις 25 Μαρτίου 2013 το Eurogroup συμφώνησε με 
την Κυπριακή Κυβέρνηση  τη διάσωση / παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο 
παράλληλα με ένα πακέτο μέτρων που περιλάμβανε το διαχωρισμό της Λαϊκής Τράπεζας 
σε καλή (καταθέτες με ποσά μέχρι €100 χιλιάδες) και κακή τράπεζα (καταθέτες με ποσά 
άνω των €100 χιλιάδων), και περίπου 50% “κούρεμα” στους καταθέτες με ποσά άνω των 
€100 χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου. Το ποσό του κουρέματος θα μετατραπεί σε 
μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. 
 
Ο λογαριασμός Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιπποδρομιών δεν είχε καταθέσεις στις 
τράπεζες αυτές πέραν των €100.000 στις 26 Μαρτίου 2013. 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Προς τα Mέλη της Ιπποδρομιακής Αρχής 
Κύπρου – Λογαριασμός Μισθών Αναβατών  
και Σταβλιτών  
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου - 
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 
31 Δεκεμβρίου 2012, και την κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες.   

Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής  για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που 
δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η 
Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος.  
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη..
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Μισθών Αναβατών 
και Σταβλιτών στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και των αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου - Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών ως σώμα και μόνο για κανένα 
άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για 
οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση 
δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
 
Αχιλλέας Χρυσάνθου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία, 23 Απριλίου 2013 
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών 

Λογαριασμός εσόδων και εξόδων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Ποσά που εισπράχθηκαν από προπονητές  506.066 653.786 
  ======= ======= 
Πληρωμές    
Καθαροί μισθοί που πληρώθηκαν και πληρωτέοι  387.124 500.167 
Κοινωνικές ασφαλίσεις που πληρώθηκαν και πληρωτέες  98.237 128.116 
Εισφορές συντεχνίας που πληρώθηκαν και πληρωτέες  14.810 19.304 
Ταμείο προνοίας  5.895 6.199 
  _______ _______ 
  506.066 653.786 
  ======= ======= 
Έσοδα και έξοδα    
    
Τόκοι που εισπράχθηκαν και άλλα έσοδα  1.985 1.641 
    
Μείον:    
Εξοδα  (1.219) (306) 
  _______ _______ 
Πλεόνασμα εσόδων έναντι εξόδων για το έτος  766 1.335 
  ======= ======= 
Κατάσταση κεφαλαίων    
Κεφάλαια την 1 Ιανουαρίου  51.381 50.046 
Πλεόνασμα εσόδων έναντι εξόδων για το έτος  766 1.335 
  _______ _______ 
Κεφάλαια την 31 Δεκεμβρίου  52.147 51.381 
  ======= ======= 

 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών 

Ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  

Σημ. 
2012 

€ 
2011 

€ 
Περιουσιακά στοιχεία    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Μετρητά στην τράπεζα 5 63.855 62.998 
Εισπρακτέα  604 584 
  _______ _______ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  64.459 63.582 
  ======= ======= 
Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις    
Κεφάλαια  52.147 51.381 
  _______ _______ 
  52.147 51.381 
  _______ _______ 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Πιστωτές   6 12.312 12.201 
  _______ _______ 
Σύνολο υποχρεώσεων  12.312 12.201 
  _______ _______ 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  64.459 63.582 
  ======= ======= 

 
Στις 23 Απριλίου 2013, οι Έφοροι της Ιπποδρομιακής Αρχής, ενέκριναν αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
 
 
Σ Ρωτός, Αντιπρόεδρος 
 
 
 
Μ Χριστοδουλίδης, Ταμίας 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών  
 

 

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 
 
1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών  
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός 
από όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ).  
 
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2012 έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου. 
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι τομείς που 
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές 
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζονται στη Σημείωση 3. 
 
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής 

Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή 
πιστωτική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε 
σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση 
με την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Η 
Κυπριακή Κυβέρνηση είναι σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. 
Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το 
οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, σε συνδυασμό με τον 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, θα μπορούσε να επηρεάσει και την ικανότητα 
των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Αρχής να αποποληρώσουν τα οφειλόμενα προς 
την Αρχή ποσά και την ικανότητα της Αρχής να έχει ικανοποιητικό κύκλο εργασιών. 
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Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου 
Λογαριασμός Μισθών Αναβατών και Σταβλιτών  
 

 

1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής (συνέχεια) 
 
Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει επίσης αντίκτυπο στις 
προβλέψεις ταμειακών ροών της Διεύθυνσης της Αρχής και την εκτίμησή τους για την 
απομείωση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων. 

Η διεύθυνση της Αρχής έχει αξιολογήσει: 

(1) 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 προβλέψεις 
για εμπορικά εισπρακτέα προσδιορίζονται με τη χρήση του μοντέλου 
“προκληθεισών ζημιών” που απαιτείται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν την αναγνώριση των ζημιών απομείωσης για εισπρακτέα 
που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν επιτρέπουν την 
αναγνώριση ζημιών απομείωσης που θα μπορούσαν να προκύψουν από 
μελλοντικά γεγονότα, ασχέτως της πιθανότητας αυτών των μελλοντικών 
γεγονότων. 

 
(2) την ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. 
 
Η διεύθυνση 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 διεύθυνση της Αρχής εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας της Αρχής στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  
 
Κατά το τρέχον έτος η Αρχή υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση 
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Αρχής. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν 
τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άλλα ακόμη.  Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των 
προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Αρχής. 
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1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Πιστωτικοί τόκοι 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Εισπρακτέα 
 
Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως η Αρχή δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά 
εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές 
οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε 
πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές  θεωρούνται ενδείξεις ότι το εισπρακτέο έχει 
υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο.  
 
Πιστωτές 
 
Οι πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και 
καταθέσεις στην τράπεζα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  
 
2 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις 
 
Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην 
ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με 
μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
 
Η Αρχή κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα οι 
λογιστικοί υπολογισμοί συνήθως διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους έγιναν οι πιο κάτω υπολογισμοί και εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος: 
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2 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια) 
 
Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών 
της Αρχής (συνέχεια) 
 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Η Αρχή αφού εξέτασε τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ) 10 για το λογιστικό χειρισμό των γεγονότων του Μαρτίου 2013 που 
αναφέρονται στις Σημ. 1 και 7 των οικονομικών καταστάσεων αποφάσισε 
ότι ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός είναι η αναγνώριση των γεγονότων 
αυτών ως γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που δεν 
αναπροσαρμόζονται, αλλά χρειάζονται γνωστοποίηση στις οικονομικές 
καταστάσεις. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκησης σημαντικής κρίσης. Στην 
άσκηση αυτής της κρίσης η Αρχή έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

 Με βάση το Διάταγμα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
για τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών υπολοίπων της Αρχής που επηρεάζονται είναι τα 
υπόλοιπα στις 26 Μαρτίου 2013. 

 Η συμφωνία του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 δεν επηρεάζει τις 
συνθήκες που ίσχυαν για καταθέτες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 Οι καταθέτες μπορούσαν να αποσύρουν τα υπόλοιπα τους μετά το 
τέλος του έτους 2012 και πριν της 15 Μαρτίου 2013. 

Με βάση τα πιο άνω η Αρχή έχει γνωστοποιήσει στη Σημ. 7 των οικονομικών 
καταστάσεων τις επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στα αποτελέσματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία για το 2013. 

3 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 
 Δάνεια και 

εισπρακτέα Σύνολο 
 € € 
31 Δεκεμβρίου 2012   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα  604 604 
Μετρητά στην τράπεζα  63.855 63.855 
 ________ ________ 
Σύνολο 64.459 64.459 
 ======== ======== 

 
  Άλλες  

χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις Σύνολο 

  € € 
Υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

   

Πιστωτές  12.312 12.312 
  ________ ________ 
Σύνολο  12.312 12.312 
  ======== ======== 
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3 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 
 

 Δάνεια και 
Εισπρακτέα Σύνολο 

 € € 
31 Δεκεμβρίου 2011   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα  584 584 
Μετρητά στην τράπεζα 62.998 62.998 
 ________ _______ 
Σύνολο 63.582 63.582 
 ======== ======= 

 
  Άλλες 

Χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις Σύνολο 

  € € 
Υποχρεώσεις όπως 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό 

   

Πιστωτές  12.201 12.201 
  _______ _______ 
Σύνολο  12.201 12.201 
  ======== ======= 

 

4 Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 

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

 
2012 

€ 
2011 

€ 
Εισπρακτέα     
Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση    
Ομάδα 1 604 584 
 ======= ======= 
 

 
2012 

€ 
2011 

€ 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις     

Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)   
Caa2 63.855 62.998 
 ======= ======= 
 
Ομάδα 1 – άλλα εισπρακτέα  
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5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Μετρητά στην τράπεζα   63.855 62.998 

  ______ ______ 
  63.855 62.998 
  ====== ====== 
 
Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 3,90 - 4,90% 
(2011: 3,50 – 4,00%).  Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμούνται σε ευρώ. 
 
6 Πιστωτές 
 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Μισθοί πληρωτέοι    7.023 6.912 
Άλλοι πιστωτές  5.289 5.289 
  _______ _______ 
  12.312 12.201 
  ======= ======= 

 
Η δίκαιη αξία των πιστωτών που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με την 
λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
7 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  
 
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα) 
με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης, στις 25 Μαρτίου 2013 το Eurogroup συμφώνησε με 
την Κυπριακή Κυβέρνηση  τη διάσωση / παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο 
παράλληλα με ένα πακέτο μέτρων που περιλάμβανε το διαχωρισμό της Λαϊκής Τράπεζας 
σε καλή (καταθέτες με ποσά μέχρι €100 χιλιάδες) και κακή τράπεζα (καταθέτες με ποσά 
άνω των €100 χιλιάδων), και περίπου 50% “κούρεμα” στους καταθέτες με ποσά άνω των 
€100 χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου. Το ποσό του κουρέματος θα μετατραπεί σε 
μετοχές της Τράπεζας Κύπρου.  
 
Σε σχέση με το θέμα αυτό η Αρχή είχε καταθέσεις στον Λογαριασμό Μισθών Αναβατών 
και Σταβλιτών στις 26 Μαρτίου 2013, στην Τράπεζα Κύπρου ύψους €106.576 και ως εκ 
τούτου αναμένεται να προκύψει ζημιά απομείωσης ύψους περίπου €3.288, με βάση την 
υπόθεση ότι τα υπόλοιπα στην Τράπεζα Κύπρου πέραν των €100 χιλιάδων, θα υποστούν 
μια συνολική απομείωση ύψους 50%. 
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών 
Προπονήσεως 
 

 
 

 
Διαχειριστική επιτροπή  
  
Μ Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος   
Γ Σταμάτης, Μέλος   
Σ Μυλωνάς, Μέλος  
Κ Κυριάκου, Μέλος   
Π Ανδρέου, Μέλος   
A Ψηλογένης, Μέλος  
  
Εγγεγραμμένο γραφείο  
  
Θεμιστοκλή Δέρβη 41  
Hawaii Tower  
Διαμ. 305  
1066 Λευκωσία   
Τ Θ 22035  
1516 Λευκωσία  
Κύπρος  
  
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  
  
PricewaterhouseCoopers Limited  
Julia House 
Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3 
1066 Λευκωσία 
Τ Θ 21612 
1591 Λευκωσία 
Κύπρος 

 

  
Νομικοί σύμβουλοι  
  
Χρήστος Τριανταφυλλίδης  
  
Τραπεζίτες  
  
Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ  
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών 
Προπονήσεως 
 

 
 

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 2012. 
 
Μέλη 
 
2 Οι αλλαγές στον αριθμό των Μελών του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 
ως εξής: 
 
 Αριθμός 
  
Μέλη στην αρχή του έτους 133 
Νέα μέλη που εγγράφηκαν 4 
 _____ 
 137 
Μείον:  
Μέλη που παραιτήθηκαν  (2) 
 _____ 
Μέλη στο τέλος του έτους 135 
 ===== 

 
Κίνηση του Ταμείου 
 
3 Η κίνηση του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 
 
 € 
  
Συνεισφορές προπονητών 3.708 
Συνεισφορές μελών  3.708 
Συνεισφορές Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας  - 
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα (32.424) 
Εισόδημα από επενδύσεις 9.598 
Ποσά που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό Δ - 
 ________ 
Καθαρά νέα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση (15.410) 
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 267.992 
 ________ 
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 252.582 
 ======== 

 
Διαχειριστική Επιτροπή 
 
4 Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάζονται 
στη προηγούμενη σελίδα . 
 
5 Σύμφωνα με του κανονισμούς του Ταμείου η θητεία των μελών είναι δύο χρόνια, 
που λήγει κατά την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης, και έχουν 
δικαίωμα επανεκλογής. 
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών 
Προπονήσεως 
 

 
 

Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής (συνέχεια) 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
6 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 
 
Με Εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής 
 
 
 
 
Μ Χριστοδουλίδης 
Πρόεδρος 
 
Λευκωσία 
23 Απριλίου 2013 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Προς τα Mέλη του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών  
και Αναβατών Προπονήσεως 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και 
Αναβατών Προπονήσεως (το “Ταμείο Προνοίας”), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και τη κατάσταση 
αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα του έτους που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες.   

Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής  για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της 
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων.  

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεως 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και του ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της 
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012. 

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς 

του ελέγχου μας. 
 
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Ταμείο Προνοίας κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
 
• Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
 
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις 

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

 
• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής 

Επιτροπής συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου Προνοίας 
Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεως ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας 
αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
Αχιλλέας Χρυσάνθου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία 9 Μαΐου 2012 
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών  
Προπονήσεως 
 

 

 

Κατάσταση αλλαγών στo καθαρό ενεργητικό  
διαθέσιμο για ωφελήματα 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
 

Σημ. 2012 
€ 

2011 
€ 

    
Συνεισφορές  5   
Από προπονητές   3.708 3.331 
Από Μέλη  3.708 3.331 
Από Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας  - 2.649 
  _______ _______ 
  7.416 9.311 
  _______ _______ 
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα 6   
Σε μέλη που αποχώρησαν  (32.424) (67.490) 
Μεταφορά στο λογαριασμό Δ από μέλη που αποχώρησαν   - (4.719) 
  _______ _______ 
  (32.424) (72.209) 
  _______ _______ 
Συνεισφορές μείον ωφελήματα  (25.008) (62.898) 
  _______ _______ 
Απόδοση επενδύσεων για το έτος 7   
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων  9.598 9.404 
Ποσά που κατακρατήθηκαν από μέλη που αποχώρησαν   - 4.719 
  _______ _______ 
  9.598 14.123 
  _______ _______ 
Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα  (15.410) (48.775) 
Υπόλοιπο Ταμείου την αρχή του έτους   267.992 316.767 
  _______ _______ 
Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους   252.582 267.992 
  ======= ======== 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 

131



Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών  
Προπονήσεως 
 

 

Κατάσταση καθαρού ενεργητικού 
διαθέσιμου για ωφελήματα 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  

Σημ. 
2012 

€ 
2011 

€ 
    
Ενεργητικό    
Τραπεζικές καταθέσεις 8 248.632 262.606 
Εισπρακτέα 9 2.264 2.349 
Δάνεια σε μέλη 10 1.686 3.037 
  _______ _______ 

Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών 12 252.582 267.992 
  ======= ======= 

 
Στις 9 Μαΐου 2013, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από την Διαχειριστική 
Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεων, και υπογράφτηκαν 
εκ μέρους της από: 
 
 
Μ Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος 
 
 
Γ Σταμάτης, Μέλος  
 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών  
Προπονήσεως 
 

 

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. 
 

2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από 
όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών Προπονήσεως 
έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συνάδουν με τους 
κανονισμούς του Ταμείου.  Επιπρόσθετα οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας 
των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) 

Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2012 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 τη αρχή του ιστορικού κόστους. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη 
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου. Οι τομείς που απαιτούν 
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 4. 

Λειτουργικό περιβάλλον του Ταμείου 

Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική 
κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε σημαντική 
μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με την κρίση του 
Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι 
σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεων, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 

Η περιορισμένη διαθεσιμότητα ρευστότητας για δανειοδότηση, σε συνδυασμό με τον 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, θα μπορούσε να επηρεάσει και την ικανότητα 
των χρεωστών του Ταμείου να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς το Ταμείο ποσά και την 
ικανότητα του Ταμείου να έχει ικανοποιητικό κύκλο εργασιών. 

Η επιδείνωση των λειτουργικών συνθηκών θα μπορούσε να έχει επίσης αντίκτυπο στις 
προβλέψεις ταμειακών ροών της Διεύθυνσης του Ταμείου και την εκτίμησή τους για την 
απομείωση των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. 

Η διεύθυνση του Ταμείου έχει αξιολογήσει την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως δρώσα 
οικονομική μονάδα. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 

Λειτουργικό περιβάλλον του Ταμείου (συνέχεια) 

Η διεύθυνση του Ταμείου δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα 
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια 
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, 
τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ταμείου. 

Η διεύθυνση του Ταμείου εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας του Ταμείου στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 

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 του και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση αυτή 
δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου. 

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί 
ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 
ακόμη.  Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου. 

Αναγνώριση εισοδημάτων 

Το Ταμείο αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν προς την οντότητα 
και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών του Ταμείου όπως 
αναφέρεται πιο κάτω. Το Ταμείο βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά αποτελέσματα, 
λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών 
κάθε διευθέτησης. 

• Πιστωτικοί τόκοι 

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

Μετατροπή ξένου νομίσματος 

• Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

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

Οι συνεισφορές και τα ωφελήματα λογίζονται στην περίοδο που γίνονται εισπρακτέες και 
πληρωτέα αντίστοιχα. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα. 

Συγκριτικές πληροφορίες 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι εργασίες του ταμείου το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και πιστωτικό κίνδυνο.  

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

• Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές 

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

 Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη αξία 

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. 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
δάνεια σε Μέλη.  Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο 
οργανισμοί που που κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής 
αξιολογούνται με ψηλό βαθμό φερεγγυότητας γίνονται αποδεκτοί. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 

• Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 
 
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. 
 
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μη-
απόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών. 
 

(β) 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. 

 
(γ) Εκτίμηση δίκαιων αξιών 

 
 Η ονομαστική αξία μείον πρόβλεψη για εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 

προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.  Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των 
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιμο στο Ταμείο για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα 

 
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 σύμφωνα με τις περιστάσεις. 
 
Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές 
 
Το Tαμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα οι 
λογιστικοί υπολογισμοί συνήθως διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους έγιναν οι πιο κάτω σημαντικοί υπολογισμοί και παραδοχές που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος. 
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια) 
 
Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου 
 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Το Ταμείο αφού εξέτασε τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ) 10 για το λογιστικό χειρισμό των γεγονότων του Μαρτίου 2013 που 
αναφέρονται στις Σημ. 1 και 13 των οικονομικών καταστάσεων αποφάσισε ότι 
ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός είναι η αναγνώριση των γεγονότων αυτών 
ως γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που δεν αναπροσαρμόζονται, 
αλλά χρειάζονται γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η 
απόφαση απαιτεί άσκησης σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση αυτής της κρίσης 
το Ταμείο έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

 Με βάση το Διάταγμα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
για τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών υπολοίπων του Ταμείου που επηρεάζονται είναι τα 
υπόλοιπα στις 26 Μαρτίου 2013. 

 Η συμφωνία του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 δεν επηρεάζει τις 
συνθήκες που ίσχυαν για καταθέτες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 Οι καταθέτες μπορούσαν να αποσύρουν τα υπόλοιπα τους μετά το 
τέλος του έτους 2012 και πριν της 15 Μαρτίου 2013. 

Με βάση τα πιο άνω το Ταμείο έχει γνωστοποιήσει στη Σημ. 13 των οικονομικών 
καταστάσεων τις επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στα αποτελέσματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία για το 2013. 

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 01 Μαρτίου 2011 η Λέσχη Ιπποδρομιών 
Λευκωσίας δεν συνεισφέρει στο Ταμείο. 
 
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 πέντε 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. 
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6 Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα (συνέχεια) 
 
Τα ποσά που είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς τους Γ και Δ κατανέμονται ως ακολούθως: 
 
Αν συμπλήρωσαν 
 
1 έτος 20 τοις εκατόν του ποσού 
2 έτη 40 τοις εκατόν του ποσού 
3 έτη 60 τοις εκατόν του ποσού 
4 έτη 80 τοις εκατόν του ποσού 
5 έτη και άνω 100 τοις εκατόν του ποσού 
 
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 Τραπεζικές καταθέσεις 
  
 2012 

€ 
2011 

€ 
   
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 248.632 262.606 
 ======== ======== 
 
Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια επί των τραπεζικών καταθέσεων κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού ήταν ως εξής: 
 
 2012 

% 
2011 

% 
   
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 3,50-4,30 3,50-4,30 
 
9 Εισπρακτέα 
 2012 

€ 
2011 

€ 
   
Πιστωτικοί τόκοι  2.264 2.349 
 ======== ======== 

 
10 Δάνεια σε Μέλη 
 2012 

€ 
2011 

€ 
   
Στην αρχή του έτους  3.037 5.885 
Νέα δάνεια που έγιναν  - 1.605 
Τόκοι που χρεώθηκαν  91 187 
Αποπληρωμές  (1.442) (4.640) 
 _______ _______ 
Στο τέλος του έτους  1.686 3.037 
 ======= ======= 

 
Τα Δάνεια σε Μέλη είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις σε περίοδο μέχρι 20 χρόνια. Το 
μεσοσταθμικό πραγματικό επιτόκιο επί των δανείων σε Μέλη στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 
3-4% ετησίως (2010: 3 – 4% ετησίως). 
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11 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 
 

 Δάνεια και 
Εισπρακτέα Σύνολο 

 € € 
31 Δεκεμβρίου 2012   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα 2.264 2.349 
Δάνεια σε μέλη 1.686 3.037 
Τραπεζικές καταθέσεις 248.632 262.606 
 _________ _________ 
Σύνολο 252.582 267.992 
 ========= ========= 

 
 Δάνεια και 

Εισπρακτέα Σύνολο 
 € € 
31 Δεκεμβρίου 2011   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα 2.349 2.349 
Δάνεια σε μέλη 3.037 3.037 
Τραπεζικές καταθέσεις 262.606 262.606 
 _________ _________ 
Σύνολο 267.992 267.992 
 ========= ========= 

(β) 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: 

   2012 2011 
  € € 
Δάνεια σε μέλη    
Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική 
αξιολόγηση 

   

Ομάδα 1   1.686 3.037 
Ομάδα 2  2.264 2.349 
  ________ ________ 
  3.950 5.386 
  ======== ======== 

 
   2012 2011 
  € € 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες 
τραπεζικές καταθέσεις 

   

Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση – Moody’s    
Caa2  248.632 262.606 
  ======== ======== 

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

Ομάδα 2 – Άλλα εισπρακτέα  

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχουν τύχει επαναδιαπραγμάτευσης οι όροι 
τους κατά το τελευταίο έτος. 
 

140



Ταμείο Προνοίας Σταβλιτών και Αναβατών  
Προπονήσεως 
 

 

12 Λογαριασμοί Μελών 
 
 Λογαριασμός 

Α 
Λογαριασμός 

Β 
Λογαριασμός  

Γ 
Λογαριασμός 

Δ 
Σύνολο 

 € € € € € 
      
Την 1 Ιανουαρίου 2011 35.028 35.028 104.325 142.386 316.767 
Συνεισφορές 3.331 3.331 2.649 - 9.311 
Απόδοση επενδύσεων - - 3.473 10.650 14.123 
Ποσά που κατακρατήθηκαν 

από μέλη που αποχώρησαν 
 

- 
 

(892) 
 

(3.473) 
 

(354) 
 

(4.719) 
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή 

είναι πληρωτέα σε μέλη που 
αποχώρησαν 

 
 

(10.617) 

 
 

(9.725) 

 
 

(35.387) 

 
 

(11.761) 

 
 

(67.490) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 
  1 Ιανουαρίου 2012 

 
27.742 

 
27.742 

 
71.587 

 
140.921 

 
267.992 

Συνεισφορές  3.708 3.708 - - 7.416 
Απόδοση επενδύσεων  - - 296 9.302 9.598 
Ποσά που κατακρατήθηκαν 
από μέλη που αποχώρησαν 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Ωφελήματα που πληρώθηκαν 
ή είναι πληρωτέα σε μέλη 
που αποχώρησαν  

 
 

(4.779) 

 
 

(4.779) 

 
 

(19.384) 

 
 

(3.482) 

 
 

(32.424) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 26.671 26.671 52.499 146.741 252.582 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

 
Ποσό ύψους €-  (2011: €4.719) κατακρατήθηκε από τους λογαριασμούς Β, Γ και Δ των 
Μελών που παραιτήθηκαν και κατανεμήθηκε στους ατομικούς Λογαριασμούς Δ των Μελών 
που παραμένουν στο Ταμείο (Σημ. 5). 
 
Οι λογαριασμοί των μελών οι οποίοι στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονταν σε €252.582 
(2011: €267.992) περιλαμβάνουν ένα ποσό ύψους €167.736 (2011: €167.726) το οποίο 
ανήκει στα μέλη που εγκατέλειψαν το Ταμείο κατά την διάρκεια των ετών 1981 – 2012 και 
δεν είχαν κάνει ανάληψη των υπολοίπων τους. 
 
13 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  
 
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα) με 
σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης, στις 25 Μαρτίου 2013 το Eurogroup συμφώνησε με την 
Κυπριακή Κυβέρνηση τη διάσωση/παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο 
παράλληλα με ένα πακέτο μέτρων που περιλάμβανε το διαχωρισμό της Λαϊκής Τράπεζας σε 
καλή (καταθέτες με ποσά μέχρι €100 χιλιάδες) και κακή τράπεζα (καταθέτες με ποσά άνω 
των €100 χιλιάδων), και περίπου 50% “κούρεμα” στους καταθέτες με ποσά άνω των €100 
χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου. Το ποσό του κουρέματος θα μετατραπεί σε μετοχές της 
Τράπεζας Κύπρου. 
 
Σε σχέση με το θέμα αυτό το Ταμείο Προνοίας στις 26 Μαρτίου 2013, είχε τραπεζικές 
καταθέσεις ύψους €247.980 και ως εκ τούτου αναμένεται να προκύψει ζημιά απομείωσης 
ύψους περίπου €73.990, με βάση την υπόθεση ότι τα υπόλοιπα αυτά θα υποστούν μια 
συνολική απομείωση ύψους 50%. 
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Διαχειριστική Επιτροπή 
 

 

Μ Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος  
Kυρ Νικολάου,  Μέλος  
Σ Μυλωνάς, Μέλος  
Κ Κυριάκου, Μέλος  
Χρ Ζαπούνης, Μέλος   
  
Εγγεγραμμένο γραφείο 
 

 

Θεμιστοκλή Δέρβη 41  
Hawaii Tower  
Διαμ. 305  
1066 Λευκωσία   
Τ Θ 22035  
1516 Λευκωσία  
Κύπρος  
  
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 

 

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

 

  
Νομικοί Σύμβουλοι  
  
Χρήστος Τριανταφυλλίδης  
  
Τραπεζίτες  
  
Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ  
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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 2012. 
 
Μέλη 
 
2 Οι αλλαγές στον αριθμό των Μελών του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 
ως εξής: 
 
 Αριθμός 
  
Μέλη στην αρχή του έτους 59 
Νέα μέλη που εγγράφηκαν 5 
 _____ 
 64 
Μείον:  
Μέλη που παραιτήθηκαν  (12) 
 _____ 
Μέλη στο τέλος του έτους 52 
 ===== 

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

 
Συνεισφορές προπονητών 50.053 
Συνεισφορές ιδιοκτητών αλόγων  33.369 
Συνεισφορές Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας 51.526 
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα (542.096) 
Εισόδημα από επενδύσεις 62.429 
 __________ 
Καθαρά νέα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση (344.719) 
Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1.711.461 
 __________ 

Αξία του ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 1.366.742 
 ========== 
 
Διαχειριστική Επιτροπή 
 
4 Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής στις 31 Δεκεμβρίου 2012 παρουσιάζονται 
στη προηγούμενη σελίδα. 
 
5 Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου η θητεία των μελών είναι δύο χρόνια, 
που λήγει κατά την ημερομηνία της επόμενης γενικής συνέλευσης, και έχουν δικαίωμα 
επανεκλογής. 
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Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής (συνέχεια) 
 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
6 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 
 
Με Εντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής 
 
 
 
 
Μ Χριστοδουλίδης 
Πρόεδρος 
 
Λευκωσία 
23 Απριλίου 2013 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
Προς τα Mέλη της του Ταμείου Προνοίας Προπονητών 
Δρομώνων Ίππων  
 
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Προπονητών 
Δρομώνων Ίππων (το “Ταμείο Προνοίας”), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση καθαρού 
ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και τη κατάσταση αλλαγών στο 
καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.   

Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής  για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου Προνοίας και τον Περί της Ίδρυσης, των 
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
Νόμο του 2012 και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης του Ταμείου Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και 
του ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και συνάδουν με τους κανονισμούς του Ταμείου  και τις απαιτήσεις τον 
περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών 
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012. 

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς 

του ελέγχου μας. 
 
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Ταμείο Προνοίας κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
 
• Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
 
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις 

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

 
• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής 

Επιτροπής συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου Προνοίας 
Προπονητών Δρομώνων Ίππων ως σώμα και μόνο για κανένα άλλο σκοπό.  Δίνοντας αυτή τη 
γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
 
Αχιλλέας Χρυσάνθου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία, 9 Μαΐου 2013 
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Κατάσταση αλλαγών στo καθαρό ενεργητικό 
διαθέσιμο για ωφελήματα για το έτος που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
 

 
Σημ. 

2012 
€ 

2011 
€ 

    
Συνεισφορές 5   
Από προπονητές  50.053 46.785 
Από ιδιοκτήτες αλόγων  33.369 31.190 
Από Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας  51.526 49.453 
  __________ __________ 
  134.948 127.428 
  __________ __________ 
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα 6  

 
 
 

Σε μέλη που αποχώρησαν  (539.448) (415.397) 
Μεταφορά στο λογαριασμό Δ από μέλη που αποχώρησαν   (2.648) (1.822) 
  __________ __________ 
  (542.096) (417.218) 
  __________ __________ 
Συνεισφορές μείον ωφελήματα  (407.148) (289.790) 
  __________ __________ 
Απόδοση επενδύσεων για το έτος 7   
Τόκοι τραπεζικών καταθέσεων  53.503 56.926 
Τόκοι από δάνεια σε μέλη   6.278 5.705 
Ποσά που κατακρατήθηκαν από μέλη που αποχώρησαν   2.648 1.822 
  __________ __________ 
  62.429 64.453 
  __________ __________ 
Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα  (344.719) (225.337) 
Υπόλοιπο Ταμείου στην αρχή του έτους  1.711.461 1.936.798 
  __________ __________ 
Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους  1.366.742 1.711.461 
  ========== ========== 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου 
για ωφελήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  

Σημ. 
2012 

€ 
2011 

€ 
    
Ενεργητικό    
Δάνεια σε μέλη 8 143.333 169.290 
Τραπεζικές καταθέσεις 9 1.206.128 1.515.596 
Εισπρακτέα 10 17.281 26.575 
  __________ __________ 
Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών 12 1.366.742 1.711.461 
  ========== ========== 

 
Στις 23 Απριλίου 2013, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από τη 
Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Δρομώνων Ίππων, και υπογράφτηκαν εκ 
μέρους της από:  
 
 
 
Μ Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος 
 
 
Κ Νικολάου, Μέλος  
 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις  
 
1 Γενικές πληροφορίες  
 

(α) Το ταμείο 
 

Το Ταμείο Προνοίας 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. 

 
2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω.  Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός από 
όπου δηλώνεται διαφορετικά. 
 
Βάση ετοιμασίας  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων έχουν 
ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως 
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συνάδουν με τους κανονισμούς του 
Ταμείου.  Επιπρόσθετα οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων 
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012. 
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2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Βάση ετοιμασίας (συνέχεια) 
 
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2012 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 τη αρχή του ιστορικού κόστους. 
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διαχειριστική 
Επιτροπή στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών του Ταμείου.  Οι τομείς που 
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και 
οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 4. 
 
Λειτουργικό περιβάλλον Ταμείου Προνοίας 
 
Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική 
κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε σημαντική 
μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με την κρίση του 
Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι 
σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεων, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 

Οι πιο πάνω συνθήκες καθώς και επιδείνωση τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά 
τα οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου Προνοίας. 
 
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 χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση αυτή 
δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί 
ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 
ακόμη.  Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου. 
 

150



Ταμείο Προνοίας Προπονητών Δρομώνων Ίππων 
 

 

 
2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια) 
 
Αναγνώριση εισοδημάτων 
 
Το Ταμείο αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν προς την οντότητα 
και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών του Ταμείου όπως 
αναφέρεται πιο κάτω. Το Ταμείο βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά αποτελέσματα, 
λαμβάνοντας υπόψη το είδος της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών κάθε διευθέτησης. 
 
• Πιστωτικοί τόκοι 
 

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

 
Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 
• Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

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

 
Συνεισφορές  
 
Οι συνεισφορές και τα ωφελήματα λογίζονται στην περίοδο που γίνονται εισπρακτέες και 
πληρωτέα αντίστοιχα. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 
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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι εργασίες του ταμείου το εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: 
κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και πιστωτικό κίνδυνο.  

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

• Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές  

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

Το επιτόκιο για δάνεια σε μέλη καθορίζεται ετησίως από την Διαχειριστική 
Επιτροπή με βάση τα δανειστικά επιτόκια των εμπορικών τραπεζών. 

Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν διαχειρίζεται τον κίνδυνο επιτοκίου σε 
συστηματική βάση αλλά παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και έχοντας ως γνώμονα την Επενδυτική Πολιτική του Ταμείου 
ενεργεί ανάλογα.  Για τον σκοπό αυτό η Διαχειριστική Επιτροπή 
διαπραγματεύεται το ύψος των επιτοκίων με τους διάφορους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για να διασφαλίσει το ψηλότερο δυνατόν 
επιτόκιο. 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από 
δάνεια σε Μέλη.  Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο 
οργανισμοί που αξιολογούνται με ψηλό βαθμό φερεγγυότητας γίνονται 
αποδεκτοί.  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. 

Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μη-
απόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών. 

(β) 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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3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

(γ) Εκτίμηση δίκαιων αξιών 

Η ονομαστική αξία μείον πρόβλεψη για εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.  Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των 
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιμο στο Ταμείο για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα. 

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 σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές 

Το Tαμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα οι 
λογιστικοί υπολογισμοί συνήθως διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους έγιναν οι πιο κάτω σημαντικοί υπολογισμοί και παραδοχές που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος: 

Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου 
 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Το Ταμείο αφού εξέτασε τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ) 10 για το λογιστικό χειρισμό των γεγονότων του Μαρτίου 2013 που 
αναφέρονται στις Σημ. 1 και 13 των οικονομικών καταστάσεων αποφάσισε ότι 
ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός είναι η αναγνώριση των γεγονότων αυτών 
ως γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που δεν αναπροσαρμόζονται, 
αλλά χρειάζονται γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η 
απόφαση απαιτεί άσκησης σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση αυτής της κρίσης 
το Ταμείο έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

 Με βάση το Διάταγμα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
για τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών υπολοίπων του Ταμείου που επηρεάζονται είναι τα 
υπόλοιπα στις 26 Μαρτίου 2013. 

 Η συμφωνία του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 δεν επηρεάζει τις 
συνθήκες που ίσχυαν για καταθέτες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 Οι καταθέτες μπορούσαν να αποσύρουν τα υπόλοιπα τους μετά το 
τέλος του έτους 2012 και πριν της 15 Μαρτίου 2013. 

Με βάση τα πιο άνω το Ταμείο έχει γνωστοποιήσει στη Σημ. 13 των οικονομικών 
καταστάσεων τις επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στα αποτελέσματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία για το 2013. 
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5 Συνεισφορές  

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

 €  
(α) εισφορές προπονητών 5,13 (Λογαριασμός «Α») 
(β) εισφορές ιδιοκτητών 3,42 (Λογαριασμός «Β») 
(γ) εισφορές Λέσχης Ιπποδρομιών Λευκωσίας 5,13 (Λογαριασμός «Γ») 
 
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 πέντε 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 20 τοις εκατόν του ποσού 
2 έτη θητεία 40 τοις εκατόν του ποσού 
3 έτη θητεία 60 τοις εκατόν του ποσού 
4 έτη θητεία 80 τοις εκατόν του ποσού 
5 έτη θητεία και άνω 100 τοις εκατόν του ποσού 
 
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, και πιστώνεται στον λογαριασμό Δ. 
 
8 Δάνεια σε Μέλη 
 2012 

€ 
2011 

€ 
   
Την 1 Ιανουαρίου 169.290 142.263 
Νέα δάνεια που έγιναν στο έτος  36.944 39.797 
Τόκοι που χρεώθηκαν  6.278 5.705 
 _______ _______ 
 212.512 187.765 
Αποπληρωμές  (69.179) (18.475) 
 _______ _______ 
Στις 31 Δεκεμβρίου  143.333 169.290 
 ======= ======= 

 
Τα δάνεια σε Μέλη είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις σε περίοδο μέχρι 20 χρόνια.  Το 
μεσοσταθμικό πραγματικό επιτόκιο των δανείων σε Μέλη στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν  
3,5 - 4,3 % ετησίως (2011: 3,0 - 4,0% ετησίως). 
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9 Μετρητά στην τράπεζα και τραπεζικές καταθέσεις 
 
 2012 

€ 
2011 

€ 
   
Μετρητά στην τράπεζα 15.159 47.348 
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 1.190.969 1.468.248 
 _________ _________ 
 1.206.128 1.515.596 
 ========= ========= 

 
Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια επί των τραπεζικών καταθέσεων κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού ήταν ως εξής: 
 
 2012 

% 
2011 

% 
   
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 3,50-5,40 3,50-4,20 
 
10 Εισπρακτέα 
 
 2012 

€ 
2011 

€ 
   
Πιστωτικοί τόκοι  17.281 26.575 
 ========= ========= 

 
Τα ποιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους και κανένα από αυτά δεν είναι 
ληξιπρόθεσμο ή απομειωμένο. 
 
11 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 
 

 Δάνεια και 
Εισπρακτέα Σύνολο 

 € € 
31 Δεκεμβρίου 2012   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα 17.281 17.281 
Δάνεια σε μέλη 143.333 143.333 
Τραπεζικές καταθέσεις 1.206.128 1.206.128 
 __________ __________ 
Σύνολο 1.366.742 1.366.742 
 ========= ========= 
31 Δεκεμβρίου 2011   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα 26.575 26.575 
Δάνεια σε μέλη 169.290 169.290 
Τραπεζικές καταθέσεις 1.515.596 1.515.596 
 __________ _________ 
Σύνολο 1.711.461 1.711.461 
 ========= ========= 
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11 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 

(β) 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: 

 
   2012 2011 
  € € 
Δάνεια σε μέλη    
Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική 
αξιολόγηση 

   

Ομάδα 1   143.333 169.290 
Ομάδα 2  12.502 26.575 
  _________ _________ 
  155.835 195.865 
  ========= ========= 
    
   2012 2011 
  € € 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες 
τραπεζικές καταθέσεις 

   

Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s):    
  Caa2  1.206.128 1.515.596 
  _________ _________ 
  1.206.128 1.515.596 
  ========= ========= 

 
Ομάδα 1 –  Δάνεια σε μέλη χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν και 

εξασφαλισμένα με δέσμευση του διαθέσιμου υπολοίπου των μελών αυτών.  Οι 
αποπληρωμές γίνονται με μηνιαίες αποκοπές.  Η Διαχειριστική Επιτροπή αξιολογεί τα 
δάνεια σε μέλη, ως υψηλής πιστωτικής ποιότητας. 

Ομάδα 2 –  Άλλα εισπρακτέα  

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχουν τύχει επαναδιαπραγμάτευσης οι όροι 
τους κατά το τελευταίο έτος. 
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12 Λογαριασμοί μελών 

 Λογαριασμός Α Λογαριασμός Β Λογαριασμός Γ Λογαριασμός Δ Σύνολο 
 € € € € € 
      
Την 1 Ιανουαρίου 2011  

481.158 
 

319.876 
 

498.091 
 

637.673 
 

1.936.798 
Συνεισφορές 46.785 31.190 49.453 - 127.428 
Απόδοση επενδύσεων  - - 292 64.161 64.453 
Ποσά που παρακρατήθηκαν 

από μέλη που αποχώρησαν 
 

- 
 

(1.118) 
 

(292) 
 

(412) 
 

(1.822) 
Ωφελήματα που πληρώθηκαν  

ή είναι πληρωτέα σε μέλη που 
αποχώρησαν 

 
 

(83.098) 

 
 

(53.648) 

 
 

(85.447) 

 
 

(193.203) 

 
 

(415.396) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 
1 Ιανουαρίου 2012 

444.845 296.300 462.097 508.219 1.711.461 

Συνεισφορές  50.053 33.369 51.526 - 134.948 
Απόδοση επενδύσεων  - - 1.331 61.098 62.429 
Ποσά που παρακρατήθηκαν 
  από μέλη που αποχώρησαν 

 
- 

 
(1.122) 

 
(1.331) 

 
(195) 

 
(2.648) 

Ωφελήματα που πληρώθηκαν 
ή είναι πληρωτέα σε μέλη 
που αποχώρησαν  

 
 

(128.579) 

 
 

(84.566) 

 
 

(131.141) 

 
 

(195.162) 

 
 

(539.448) 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 366.319 243.981 382.482 373.960 1.366.742 
 ========= ========= ========= ========= ========= 
 
Ποσό ύψους €2.648 (2011: €1.822) παρακρατήθηκε από τους λογαριασμούς Β, Γ και Δ των 
μελών που παραιτήθηκαν και κατανεμήθηκε στους ατομικούς λογαριασμούς Δ των μελών 
που παραμένουν στο ταμείο (Σημ.5). 
 
13 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  
 
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα) με 
σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης, στις 25 Μαρτίου 2013 το Eurogroup συμφώνησε με την 
Κυπριακή Κυβέρνηση τη διάσωση/παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο 
παράλληλα με ένα πακέτο μέτρων που περιλάμβανε το διαχωρισμό της Λαϊκής Τράπεζας σε 
καλή (καταθέτες με ποσά μέχρι €100 χιλιάδες) και κακή τράπεζα (καταθέτες με ποσά άνω 
των €100 χιλιάδων), και περίπου 50% “κούρεμα” στους καταθέτες με ποσά άνω των €100 
χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου. Το ποσό του κουρέματος θα μετατραπεί σε μετοχές της 
Τράπεζας Κύπρου. 
 
Σε σχέση με το θέμα αυτό το Ταμείο Προνοίας στις 26 Μαρτίου 2013, είχε τραπεζικές 
καταθέσεις στις πιο πάνω τράπεζες ύψους €1.169.915 και ως εκ τούτου αναμένεται να 
προκύψει ζημιά απομείωσης ύψους περίπου €618.055, με βάση την υπόθεση ότι τα 
υπόλοιπα στην Τράπεζα Κύπρου πέραν των €100 χιλιάδων, θα υποστούν μια συνολική 
απομείωση ύψους 50%.  
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Διαχειριστική επιτροπή  
  
Σ Παναγίδης, Πρόεδρος  
Σ Ρωτός, Αντιπρόεδρος  
Ε Χρ. Χατζηευτυχίου, Μέλος  
  
Εγγεγραμμένο γραφείο  
  
Θεμιστοκλή Δέρβη 41  
Hawaii Tower  
Διαμ. 305  
1066 Λευκωσία   
Τ Θ 22035  
1516 Λευκωσία  
Κύπρος  
  
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές  
  
PricewaterhouseCoopers Limited  
Julia House 
Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3 
1066 Λευκωσία 
Τ Θ 21612 
1591 Λευκωσία 
Κύπρος 

 

  
Νομικοί σύμβουλοι  
  
Χρήστος Τριανταφυλλίδης  
  
Τραπεζίτες  
  
Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ  
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Έκθεση Διαχειριστικής Επιτροπής 
 
1 Η Διαχειριστική Επιτροπή παρουσιάζει την έκθεσή της μαζί με τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 
 
Μέλη 
 
2 Οι αλλαγές στον αριθμό των Μελών του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 
ως εξής: 
 
 Αριθμός 

 
Μέλη στην αρχή του έτους 11 
Μέλη που παραιτήθηκαν 1 
Νέα Μέλη - 
 _______ 

Μέλη στο τέλος του έτους 10 
 ======= 

 
Κίνηση του Ταμείου 
 
3 Η κίνηση του Ταμείου κατά τη διάρκεια του έτους ήταν ως εξής: 
 
 € 
  
Συνεισφορές Μελών 49.089 
Συνεισφορές Ιπποδρομιακής Αρχής  38.862 
Εισόδημα από επενδύσεις 69.781 
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα (268.657) 
Ποσά που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό Γ - 
 __________ 

Καθαρά νέα χρήματα διαθέσιμα για επένδυση (110.925) 
Αξία του Ταμείου στις 1 Ιανουαρίου 2012 1.743.292 
 __________ 

Αξία του Ταμείου στις 31 Δεκεμβρίου 2012 1.632.367 
 ========== 
 
Διαχειριστική Επιτροπή 
 
4 Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης 
παρουσιάζονται στη προηγούμενη σελίδα . Όλοι τους ήταν μέλη της Διαχειριστικής 
Επιτροπής για ολόκληρο το έτος 2012.  
 
5 Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ταμείου η θητεία των μελών είναι δύο χρόνια, 
που λήγει κατά την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας γενικής συνέλευσης, και έχουν 
δικαίωμα επανεκλογής. 
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Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής (συνέχεια) 
 
Ανεξάρτητοι Ελεγκτές 
 
6 Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει 
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 
 
Με Eντολή της Διαχειριστικής Επιτροπής 
 
 
 
 
Σ. Παναγίδης 
Πρόεδρος 
 
Λευκωσία 
23 Απριλίου 2013 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Προς τα Mέλη του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού της  
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού της 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου (το “Ταμείο Προνοίας”), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
καθαρού ενεργητικού διαθέσιμου για ωφελήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και τη κατάσταση 
αλλαγών στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα του έτους που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες.   

Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής  για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της 
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012 και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής Αρχής 
Κύπρου στις 31 Δεκεμβρίου 2012, και του ποσού και της διάταξης των στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
απαιτήσεις των Κανονισμών του Ταμείου και τον Περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της 
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012. 

Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των 
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω: 
 
• Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς 

του ελέγχου μας. 
 
• Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από το Ταμείο Προνοίας κατάλληλα λογιστικά βιβλία. 
 
• Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία. 
 
• Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις 

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

 
• Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση της Διαχειριστικής 

Επιτροπής συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου Προνοίας 
Προσωπικού της Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου ως σώμα και μόνο και για κανένα άλλο σκοπό.  
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 
ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
Αχιλλέας Χρυσάνθου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία, 23 Απριλίου 2013 
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Ταμείο Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου 
 

 
 

Κατάσταση αλλαγών στo καθαρό ενεργητικό 
διαθέσιμο για ωφελήματα 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
 

 
Σημ. 

2012 
€ 

2011 
€ 

    
Συνεισφορές 5   
Από Μέλη  49.089 55.511 
Από Ιπποδρομιακή Αρχή   38.862 38.459 
  __________ __________ 
  87.951 93.970 
  __________ __________ 
    
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα 6   
Σε μέλη που αποχώρησαν  (268.657) - 
Ποσά που μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό Γ  - - 
  __________ __________ 
  (268.657) - 
  __________ __________ 
    
Συνεισφορές μείον ωφελήματα  (180.706) 93.970 
  __________ __________ 
    
Απόδοση επενδύσεων για το έτος    
Πιστωτικοί τόκοι από:    
Τραπεζικές καταθέσεις  62.317 53.257 
Δάνεια σε μέλη  8 7.464 6.726 
  __________ __________ 
  69.781 59.983 
  __________ __________ 
Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα   (110.925) 153.953 
Υπόλοιπο Ταμείου στην αρχή του έτους   1.743.292 1.589.339 
  __________ __________ 
Υπόλοιπο Ταμείου στο τέλος του έτους   1.632.367 1.743.292 
  ========== ========== 
 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ταμείο Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου 
 

 
 

Κατάσταση καθαρού ενεργητικού 
διαθέσιμου για ωφελήματα   
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
 Σημ. 2012 

€ 
2011 

€ 
    
Ενεργητικό    
Δάνεια σε μέλη 8 172.271 180.385 
Τραπεζικές καταθέσεις 9 1.426.080 1.536.173 
Εισπρακτέα 10 34.016 26.734 
  __________ __________ 
Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών 12 1.632.367 1.743.292 
  ========== ========== 

 
Στις 23 Απριλίου 2013, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση από τη 
Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής Αρχής και 
υπογράφτηκαν εκ μέρους της από: 
 
Σ. Παναγίδης, Πρόεδρος  
  
Σ Ρωτός, Αντιπρόεδρος  
  
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ταμείο Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου 
 

 
 

Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις  
 
1 Γενικές πληροφορίες  
 

(α) Το ταμείο 
 

Το Ταμείο Προνοίας του Προσωπικού της 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. 

 
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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Ταμείο Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου 
 

 
 

2 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Βάση ετοιμασίας  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής Αρχής 
Κύπρου έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και συνάδουν με τους 
κανονισμούς του Ταμείου.  Επιπρόσθετα οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις τον περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας 
των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμο του 2012. 
 
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2012 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 τη αρχή του ιστορικού κόστους. 
 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη 
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου. Οι τομείς που απαιτούν 
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 4. 
 
Λειτουργικό περιβάλλον Ταμείου Προνοίας 
 
Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή πιστωτική 
κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε σημαντική 
μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση με την κρίση του 
Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού 
Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Η Κυπριακή Κυβέρνηση είναι 
σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεων, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 

Οι πιο πάνω συνθήκες καθώς και επιδείνωση τους θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά 
τα οικονομικά αποτελέσματα του Ταμείου Προνοίας. 
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Ταμείο Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου 
 

 
 

2 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
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 του και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση αυτή 
δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί 
ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα 
ακόμη.  Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου. 
 
Αναγνώριση εισοδημάτων 
 
Το Ταμείο αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα, είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν προς την οντότητα 
και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των εργασιών του Ταμείου όπως 
αναφέρεται πιο κάτω. Το Ταμείο βασίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά αποτελέσματα, 
λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών 
κάθε διευθέτησης. 
 
• Πιστωτικοί τόκοι 
 

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

Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 
• Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 

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

 
 

2 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Εισόδημα από επενδύσεις 
 
Τόκοι από τραπεζικές καταθέσεις, και δάνεια σε Μέλη λογίζονται ως πιστωτικοί τόκοι.  Οι 
πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο, 
την πραγματική απόδοση και το χρόνο μέχρι την αποπληρωμή, όταν αποδειχθεί πως το 
εισόδημα αυτό θα προκύψει. 
 
Συνεισφορές  
 
Οι συνεισφορές και τα ωφελήματα λογίζονται στην περίοδο που γίνονται εισπρακτέες και 
πληρωτέα αντίστοιχα. 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις 
στην τράπεζα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος. 
 
3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  
 
(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

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

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

168



Ταμείο Προνοίας Προσωπικού της Ιπποδρομιακής 
Αρχής Κύπρου 
 

 
 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 
 
(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια) 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

 Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα, καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς 
και από δάνεια σε Μέλη.  Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο 
οργανισμοί που αξιολογούνται από ανεξάρτητα μέρη 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.  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 μη-
απόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών. 

(β) 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. 

(γ) Εκτίμηση δίκαιων αξιών 

Η ονομαστική αξία μείον πρόβλεψη για εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται ότι 
προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.  Η δίκαιη αξία των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων για σκοπούς γνωστοποίησης υπολογίζεται με την προεξόφληση των 
μελλοντικών συμβατικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο της 
αγοράς που είναι διαθέσιμο στο Ταμείο για παρόμοια χρηματοοικονομικά μέσα. 

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 σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές 

Το Ταμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα οι 
λογιστικοί υπολογισμοί συνήθως διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους έγιναν οι πιο κάτω υπολογισμοί και εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος: 
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4 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις (συνέχεια) 
 
Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου 
 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Το Ταμείο αφού εξέτασε τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ) 10 για το λογιστικό χειρισμό των γεγονότων του Μαρτίου 2013 που 
αναφέρονται στις Σημ. 1 και 14 των οικονομικών καταστάσεων αποφάσισε ότι 
ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός είναι η αναγνώριση των γεγονότων αυτών 
ως γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που δεν αναπροσαρμόζονται, 
αλλά χρειάζονται γνωστοποίηση στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η 
απόφαση απαιτεί άσκησης σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση αυτής της κρίσης 
το Ταμείο έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

 Με βάση το Διάταγμα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
για τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών υπολοίπων του Ταμείου που επηρεάζονται είναι τα 
υπόλοιπα στις 26 Μαρτίου 2013. 

 Η συμφωνία του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 δεν επηρεάζει τις 
συνθήκες που ίσχυαν για καταθέτες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 Οι καταθέτες μπορούσαν να αποσύρουν τα υπόλοιπα τους μετά το 
τέλος του έτους 2012 και πριν της 15 Μαρτίου 2013. 

Με βάση τα πιο πάνω το Ταμείο έχει γνωστοποιήσει στη Σημ. 14 των οικονομικών 
καταστάσεων τις επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στα αποτελέσματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία για το 2013. 

5 Συνεισφορές  
 
Συνεισφορές στο Tαμείο 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 12 τοις εκατόν για τα μέλη και 8 τοις εκατόν για 
την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου που πιστώνονται στους ατομικούς Λογαριασμούς των 
Μελών ως Λογαριασμοί Α και Β αντίστοιχα.  Από τις 25 Οκτωβρίου 2011 η εισφορά της 
Ιπποδρομιακής Αρχής Κύπρου καθορίζεται στο 9,5 τοις εκατόν.  
 
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 πέντε 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. 
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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 Δάνεια σε Μέλη 
 
 2012 

€ 
2011 

€ 
   
Στην αρχή του έτους  180.385 170.256 
Νέα δάνεια που έγιναν  84.286 55.643 
Τόκοι που χρεώθηκαν  7.464 6.726 
Αποπληρωμές  (99.864) (52.240) 
 _______ _______ 
Στο τέλος του έτους  172.271 180.385 
 ======= ======= 

 
Τα Δάνεια σε Μέλη είναι αποπληρωτέα με μηνιαίες δόσεις σε περίοδο μέχρι 20 χρόνια. Το 
μεσοσταθμικό πραγματικό επιτόκιο επί των δανείων σε Μέλη στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν 
4,30% ετησίως (2011: 4,00% ετησίως). 
 
9 Τραπεζικές καταθέσεις 
  
 2012 

€ 
2011 

€ 
   
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 1.426.080 1.536.173 
 ========== ========== 
 
Τα μεσοσταθμικά πραγματικά επιτόκια επί των τραπεζικών καταθέσεων κατά την ημερομηνία 
του ισολογισμού ήταν ως εξής: 
 
 2012 

% 
2011 

% 
   
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 3,90-4,90 3,50-4,20 
 
10 Εισπρακτέα 
 
 2012 

€ 
2011 

€ 
   
Πιστωτικοί τόκοι   34.016 26.734 
 ======= ======= 
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11 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
(α) Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 
 

 Δάνεια και 
Εισπρακτέα Σύνολο 

 € € 
31 Δεκεμβρίου 2012   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα 34.016 34.016 
Δάνεια σε μέλη 172.271 172.271 
Τραπεζικές καταθέσεις 1.426.080 1.426.080 
 _________ _________ 
Σύνολο 1.632.367 1.632.367 
 ========= ========= 

 
 Δάνεια και 

εισπρακτέα Σύνολο 
 € € 
31 Δεκεμβρίου 2011   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Εισπρακτέα 26.734 26.734 
Δάνεια σε μέλη 180.385 180.385 
Τραπεζικές καταθέσεις 1.536.173 1.536.173 
 _________ _________ 
Σύνολο 1.743.292 1.743.292 
 ========= ========= 

 
(β) 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: 

 
   2012 2011 
  € € 
Δάνεια σε μέλη    
Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική 
αξιολόγηση 

   

Ομάδα 1   172.271 180.385 
Ομάδα 2  34.016 26.734 
  ________ ________ 
  206.287 207.119 
  ======== ======== 

 
   2012 2011 
  € € 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες 
τραπεζικές καταθέσεις 

   

Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση – Moody’s    
Caa2  1.416.633 1.527.081 
Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χωρίς 
εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση 

   

Ομάδα 3  9.447 9.092 
  _________ _________ 
  1.426.080 1.536.173 
  ========= ========= 
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11 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
(β) Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια) 
 

Ομάδα 1 –  Δάνεια σε μέλη χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν και 
εξασφαλισμένα με δέσμευση του διαθέσιμου υπολοίπου των μελών αυτών.  Οι 
αποπληρωμές γίνονται με μηνιαίες αποκοπές από τους μισθούς των μελών.  Η 
Διαχειριστική Επιτροπή αξιολογεί τα δάνεια σε μέλη, ως υψηλής πιστωτικής ποιότητας. 

 
Ομάδα 2 –  Τόκοι εισπρακτέοι  
 
Ομάδα 3 –  Καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.  Αξιολογούνται από τη 

Διαχειριστική Επιτροπή ως ικανοποιητικής πιστωτικής φερεγγυότητας. 
 

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε 
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχουν τύχει επαναδιαπραγμάτευσης οι όροι 
τους κατά το τελευταίο έτος. 

 
12 Λογαριασμοί Mελών 
 
 Λογαριασμός Α Λογαριασμός Β Λογαριασμός Γ Σύνολο 
 € € € € 
     
Την 1 Ιανουαρίου 2011  

611.444 
 

386.878 
 

591.017 
 

1.589.339 
Συνεισφορές 55.511 38.459 - 93.970 
Απόδοση επενδύσεων - - 59.983 59.983 
 ________ ________ ________ __________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011/ 
1 Ιανουαρίου 2012 

 
666.955 

 
425.337 

 
651.000 

 
1.743.292 

Συνεισφορές 49.089 38.862 - 87.951 
Απόδοση επενδύσεων - - 69.781 69.781 
Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή 

είναι πληρωτέα σε μέλη που 
αποχώρησαν 

 
 

(89.025) 

 
 

(56.419) 

 
 

(123.213) 

 
 

(268.657) 
 ________ ________ ________ __________ 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 627.019 407.780 597.568 1.632.367 
 ======== ======== ======== ========== 
 
13 Δίκαιες αξίες 
 
Οι δίκαιες αξίες των χρηματoοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ταμείου 
είναι περίπου οι ίδιες με τα ποσά που παρουσιάζονται  στην κατάσταση ενεργητικού 
διαθέσιμου για ωφελήματα. 
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14 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  
 
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα) με 
σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης, στις 25 Μαρτίου 2013 το Eurogroup συμφώνησε με την 
Κυπριακή Κυβέρνηση τη διάσωση/παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο 
παράλληλα με ένα πακέτο μέτρων που περιλάμβανε το διαχωρισμό της Λαϊκής Τράπεζας σε 
καλή (καταθέτες με ποσά μέχρι €100 χιλιάδες) και κακή τράπεζα (καταθέτες με ποσά άνω 
των €100 χιλιάδων), και περίπου 50% “κούρεμα” στους καταθέτες με ποσά άνω των €100 
χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου. Το ποσό του κουρέματος θα μετατραπεί σε μετοχές της 
Τράπεζας Κύπρου. 
 
Το Ταμείο Προνοίας στις 26 Μαρτίου 2013, είχε τραπεζικές καταθέσεις στην Τράπεζα 
Κύπρου ύψους €1.435.934 και ως εκ τούτου αναμένεται να προκύψει ζημιά απομείωσης 
ύψους περίπου €667.967, με βάση την υπόθεση ότι τα υπόλοιπα στην Τράπεζα Κύπρου θα 
υποστούν μια συνολική απομείωση ύψους 50%.  
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Προς τα Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου 
Ατυχημάτων, Προπονητών, Αναβατών και Σταβλιτών 

Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου Ατυχημάτων, Προπονητών, 
Αναβατών και Σταβλιτών (το “Ταμείο”), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 
31 Δεκεμβρίου 2012, και τη κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων του έτους που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες.   

Ευθύνη της Διαχειριστικής Επιτροπής  για τις οικονομικές καταστάσεις 

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η Διαχειριστική Επιτροπή καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
 
Ευθύνη του ελεγκτή 
 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το 
εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 
της οντότητας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων 
που έγιναν από τη Διαχειριστική Επιτροπή, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να 
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ταμείου Ατυχημάτων, Προπονητών, Αναβατών και 
Σταβλιτών στις 31 Δεκεμβρίου 2012 και των αποτελεσμάτων του για το έτος που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Άλλο θέμα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη του Ταμείου 
Ατυχημάτων, Προπονητών, Αναβατών και Σταβλιτών ως σώμα και μόνο για κανένα άλλο σκοπό.  
Δίνοντας αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό 
ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 
 
Αχιλλέας Χρυσάνθου 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής  
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
Λευκωσία, 23 Απριλίου 2013
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Λογαριασμός εσόδων και εξόδων 
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  2012 2011 
  € € 
Έσοδα    
Εισφορές εισπρακτέες  103.408 99.333 
Πιστωτικοί τόκοι   7.331 18.799 
Ειδική άδεια σταβλίτη σε ιπποδρομιακές συναντήσεις  4.244 5.363 
  _______ _______ 
  114.983 123.495 
  _______ _______ 
Έξοδα    
Ωφελήματα που χορηγήθηκαν  41.701 541.518 
Αποζημιώσεις  217.898 83.509 
Τραπεζικά έξοδα  101 50 
Ιατρικά δελτία  - 1.740 
  _______ _______ 
  259.700 626.817 
  _______ _______ 
Έλλειμμα για το έτος  (144.717) (503.322) 
  ======= ======= 

 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Ισολογισμός 
στις 31 Δεκεμβρίου 2012 
 
  

Σημ. 
2012 

€ 
2011 

€ 
Περιουσιακά στοιχεία    
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Εμπρόθεσμες καταθέσεις 6 232.389 393.799 
Μετρητά στην τράπεζα 6 41.336 23.164 
Τόκος εισπρακτέος  3.641 5.120 
  _______ _______ 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  277.366 422.083 
  ======= ======= 
Κεφάλαια    
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  422.083 925.405 
Έλλειμμα για το έτος  (144.717) (503.322) 
  _______ _______ 
Σύνολο κεφαλαίων  277.366 422.083 
  ======= ======= 
    
 
Στις 23 Απριλίου 2013 η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Ατυχημάτων Προπονητών, 
Αναβατών και Σταβλιτών, ενέκρινε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση. 
 
 
 
Σ Ρωτός, Καταπιστευματοδόχος 
 
 
Μ Χριστοδουλίδης, Καταπιστευματοδόχος 
 
Οι σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 
 
1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών  

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

Βάση ετοιμασίας 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ).  

Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2012 έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση 
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου. Οι τομείς που απαιτούν 
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 3. 

Λειτουργικό περιβάλλον  

Η Κυπριακή οικονομία έχει επηρεαστεί αρνητικά τα τελευταία χρόνια από τη διεθνή 
πιστωτική κρίση και την αστάθεια των χρηματαγορών. Κατά τη διάρκεια του 2012 υπήρξε 
σημαντική μείωση της διαθέσιμης ρευστότητας για δανεισμό από τα Κυπριακά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λόγω κυρίως της χρηματοοικονομικής αστάθειας σε σχέση 
με την κρίση του Ελληνικού δημοσίου χρέους, περιλαμβανομένης της απομείωσης των 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, και των επιπτώσεών της στην Κυπριακή οικονομία. Η 
Κυπριακή Κυβέρνηση είναι σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για οικονομική στήριξη. 
Ως αποτέλεσμα των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων, επικρατεί αβεβαιότητα ως προς το 
οικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. 

Η διεύθυνση του Ταμείου έχει αξιολογήσει την ικανότητα του Ταμείου να συνεχίσει ως 
δρώσα οικονομική μονάδα. 
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1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Λειτουργικό περιβάλλον της Αρχής (συνέχεια) 

Η διεύθυνση του Ταμείου δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα 
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια, ποια 
επίδραση, αν υπάρχει, θα μπορούσαν να έχουν στη μελλοντική χρηματοοικονομική 
επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Ταμείου. 

Η διεύθυνση του Ταμείου εκτιμά ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της 
βιωσιμότητας του Ταμείου στο παρών επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον. 

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 χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2012.  Η υιοθέτηση 
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές του Ταμείου. 
 
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, είχαν εκδοθεί από 
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων πρότυπα και διερμηνείες που δεν είχαν 
τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.  Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και άλλα ακόμη.  Η Διαχειριστική Επιτροπή αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των 
προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές χρήσεις δεν θα έχει σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου. 
 
Εισφορές εισπρακτέες  
 
Εισφορές εισπρακτέες από την Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας υπολογίζονται με βάση τα 
εισπρακτέα σε σχέση με τις ιπποδρομιακές συναντήσεις.  Άλλα δικαιώματα αδειών 
θεωρούνται ως εισόδημα όταν και αφού εισπραχθούν. 
 
Πιστωτικοί τόκοι 
 
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται κατά αναλογία χρόνου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Εισπρακτέα 
 
Τα εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται σε 
αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον 
πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση καθορίζεται όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη πως το Ταμείο δεν θα είναι σε θέση να εισπράξει τα συνολικά 
εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των εισπρακτέων. Σημαντικές 
οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο χρεώστης θα περιέλθει σε 
πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές  θεωρούνται ενδείξεις ότι το εισπρακτέο έχει 
υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο.  
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1 Περίληψη σημαντικών Λογιστικών Πολιτικών (συνέχεια) 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και 
καταθέσεις στην τράπεζα. 
 
Συγκριτικές πληροφορίες 
 
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις 
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.  
 
2 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου   
 
(α) Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Το Ταμείο εκτίθεται  σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς κινδύνους: κίνδυνο 
επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και πιστωτικό κίνδυνο.  
 
• Kίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές 
 

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

 
• Πιστωτικός κίνδυνος 

 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλα 
εισπρακτέα. Για τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μόνο οργανισμοί 
που κατά την κρίση της Διαχειριστικής Επιτροπής αξιολογούνται με ψηλό 
βαθμό φερεγγυότητας γίνονται αποδεκτοί. Για τα εισπρακτέα λαμβάνονται 
τα αναγκαία μέτρα για είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών που 
περιλαμβάνουν στενή παρακολούθηση, υπενθύμιση και άλλα 
ενδεικνυόμενα μέτρα. 

 
Τα τραπεζικά υπόλοιπα που αποτελούνται κυρίως από εμπρόθεσμες 
καταθέσεις και μετρητά στην τράπεζα είναι κατατεθημένα σε ένα τραπεζικό 
οργανισμό ο οποίος έχει αξιολογηθεί από την Moodys’ σε Caa2.  
 
Η Διαχειριστική Επιτροπή δεν αναμένει οποιεσδήποτε ζημιές από μη-
απόδοση εκ μέρους αυτών των συμβαλλόμενων μερών. 

 
(β) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 

Τα κεφάλαια αποτελούνται από το πλεόνασμα των εσόδων έναντι των εξόδων.  
Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν υπήρχε δανεισμός. 
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3 Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις 

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

Το Ταμείο κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον.  Ως αποτέλεσμα οι 
λογιστικοί υπολογισμοί συνήθως διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.  Κατά τη 
διάρκεια του έτους έγιναν οι πιο κάτω υπολογισμοί και εκτιμήσεις που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν ουσιώδες αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος: 

Σημαντικές εκτιμήσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών του Ταμείου 

• Επίδραση γεγονότων μεταγενέστερα του ισολογισμού 

Το Ταμείο αφού εξέτασε τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 
(ΔΛΠ) 10 για το λογιστικό χειρισμό των γεγονότων του Μαρτίου 2013 που 
αναφέρονται στις Σημ. 1 και 7 των οικονομικών καταστάσεων αποφάσισε 
ότι ο κατάλληλος λογιστικός χειρισμός είναι η αναγνώριση των γεγονότων 
αυτών ως γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που δεν 
αναπροσαρμόζονται, αλλά χρειάζονται γνωστοποίηση στις οικονομικές 
καταστάσεις. Αυτή η απόφαση απαιτεί άσκησης σημαντικής κρίσης. Στην 
άσκηση αυτής της κρίσης το Ταμείο έχει λάβει υπόψη τα ακόλουθα: 

 Με βάση το Διάταγμα που έκδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
για τη Λαϊκή Τράπεζα και την Τράπεζα Κύπρου τα υπόλοιπα των 
τραπεζικών υπολοίπων του Ταμείου που επηρεάζονται είναι τα 
υπόλοιπα στις 26 Μαρτίου 2013. 

 Η συμφωνία του Eurogroup στις 25 Μαρτίου 2013 δεν επηρεάζει τις 
συνθήκες που ίσχυαν για καταθέτες στις 31 Δεκεμβρίου 2012. 

 Οι καταθέτες μπορούσαν να αποσύρουν τα υπόλοιπα τους μετά το 
τέλος του έτους 2012 και πριν της 15 Μαρτίου 2013. 

Με βάση τα πιο πάνω το Ταμείο έχει γνωστοποιήσει στη Σημ. 7 των οικονομικών 
καταστάσεων τις επιπτώσεις των γεγονότων αυτών στα αποτελέσματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία για το 2013. 

4 Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία 
 Δάνεια και 

εισπρακτέα Σύνολο 
 € € 
31 Δεκεμβρίου 2012   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Τόκος εισπρακτέος  3.641 3.641 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 273.725 273.725 
 ________ ________ 
Σύνολο 277.366 277.366 
 ======== ======== 
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4 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια) 
 
Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια) 
 

 Δάνεια και 
Εισπρακτέα Σύνολο 

 € € 
31 Δεκεμβρίου 2011   
Περιουσιακά στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον 
ισολογισμό 

  

Τόκος εισπρακτέος  5.120 5.120 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 416.963 416.963 
 _______ _______ 
Σύνολο 422.083 422.083 
 ======= ======= 

 
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: 
 

 
2012 

€ 
2011 

€ 
Εισπρακτέα που δεν είναι ληξιπρόθεσμα ή απομειωμένα   
Ομάδα 1   
 3.641 5.120 
 ======= ======= 
 

 
2012 

€ 
2011 

€ 
Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις   (1)  

Με εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση (Moody’s)   
Caa2 273.725 416.983 
 ======= ======= 
 
Ομάδα 1 – Τόκοι εισπρακτέοι από τραπεζικές καταθέσεις. 
 
6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
  2012 

€ 
2011 

€ 
    
Μετρητά στην τράπεζα   41.336 23.164 
Εμπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις   232.389 393.799 
  _______ _______ 
  273.725 416.983 
  ======= ======= 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτιμούνται σε ευρώ. 
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Ταμείο Ατυχημάτων Προπονητών,  
Αναβατών και Σταβλιτών 
 

 
 

 
7 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού  
 
Σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Τρόικα) 
με σκοπό τη λήψη χρηματοδότησης, στις 25 Μαρτίου 2013 το Eurogroup συμφώνησε με 
την Κυπριακή Κυβέρνηση  τη διάσωση / παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο 
παράλληλα με ένα πακέτο μέτρων που περιλάμβανε το διαχωρισμό της Λαϊκής Τράπεζας 
σε καλή (καταθέτες με ποσά μέχρι €100 χιλιάδες) και κακή τράπεζα (καταθέτες με ποσά 
άνω των €100 χιλιάδων), και περίπου 50% “κούρεμα” στους καταθέτες με ποσά άνω των 
€100 χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου. Το ποσό του κουρέματος θα μετατραπεί σε 
μετοχές της Τράπεζας Κύπρου.   
 
Σε σχέση με το θέμα αυτό το Ταμείο Ατυχημάτων Προπονητών, Αναβατών και Σταβλιτών 
είχε καταθέσεις στις 26 Μαρτίου 2013, στην Τράπεζα Κύπρου ύψους €291.976 και ως εκ 
τούτου αναμένεται να προκύψει ζημιά απομείωσης ύψους περίπου €95.988, με βάση την 
υπόθεση ότι τα υπόλοιπα στην Τράπεζα Κύπρου θα υποστούν μια συνολική απομείωση 
ύψους 50%. 
 

184


	EXOFILO 2012
	ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗLAST
	Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
	ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
	 Αξιωματούχοι Ιπποδρομιακών Συναντήσεων

	new ΜΙΚΤΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
	new ΜΙΚΤΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014
	κανονισμοί για Γενική Συνέλευση
	ANRPACCOUNTS2013.pdf
	12012_IAK
	22012_PGR
	Διαχειριστική επιτροπή
	Εγγεγραμμένο γραφείο
	Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
	Νομικοί σύμβουλοι
	Χρήστος Τριανταφυλλίδης
	Τραπεζίτες
	Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ
	Μέλη
	Κίνηση του Ταμείου
	Διαχειριστική Επιτροπή
	Συνεισφορές 
	Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα
	Συνεισφορές μείον ωφελήματα
	Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα

	Ενεργητικό
	Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών
	1 Γενικές πληροφορίες
	5 Συνεισφορές 
	8 Τραπεζικές καταθέσεις

	Εμπρόθεσμες καταθέσεις
	9 Εισπρακτέα
	10 Δάνεια σε Μέλη
	11 Χρηματοοικονομικά μέσα
	12 Λογαριασμοί Μελών

	Σύνολο
	13 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 




	32012_PTR
	Διαχειριστική Επιτροπή
	Εγγεγραμμένο γραφείο
	Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
	Νομικοί Σύμβουλοι
	Χρήστος Τριανταφυλλίδης
	Τραπεζίτες
	Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ
	Μέλη
	Κίνηση του Ταμείου
	Διαχειριστική Επιτροπή
	Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
	Συνεισφορές
	Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα
	Συνεισφορές μείον ωφελήματα
	Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα

	Ενεργητικό
	Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών
	1 Γενικές πληροφορίες 
	2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
	5 Συνεισφορές 
	7 Απόδοση επενδύσεων για το έτος
	8 Δάνεια σε Μέλη
	9 Μετρητά στην τράπεζα και τραπεζικές καταθέσεις
	10 Εισπρακτέα
	11 Χρηματοοικονομικά μέσα
	11 Χρηματοοικονομικά μέσα (συνέχεια)
	12 Λογαριασμοί μελών
	Σύνολο
	13 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 




	42012_PST
	Διαχειριστική επιτροπή
	Εγγεγραμμένο γραφείο
	Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
	Νομικοί σύμβουλοι
	Χρήστος Τριανταφυλλίδης
	Τραπεζίτες
	Τράπεζα Κύπρου Λίμιτεδ
	Μέλη
	Κίνηση του Ταμείου
	Διαχειριστική Επιτροπή
	Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
	Συνεισφορές
	Ωφελήματα που πληρώθηκαν ή είναι πληρωτέα
	Συνεισφορές μείον ωφελήματα
	Αλλαγή στο καθαρό ενεργητικό διαθέσιμο για ωφελήματα 

	Ενεργητικό
	Υπόλοιπο Ταμείου – Λογαριασμοί Μελών
	1 Γενικές πληροφορίες 
	2 Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
	Εμπρόθεσμες καταθέσεις
	Σύνολο
	14 Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού 




	52012_ACC

	AR2013.pdf
	1CTC2012
	ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΥΠΡΟΥ�

	2Overall breeding summary
	Sheet1

	3Thoroughbred  breeding statistics
	Sheet1

	4Non-Thoroughbred breeding statistics
	Sheet1

	5Live Foals the last 5 years
	Sheet1

	6Live foals by sire the last 10 years
	stallions

	7Age of mares
	Sheet1

	82yo horses racing impacted by foal production
	Sheet1

	9Fail to race at three
	Sheet1

	10Leading 2-3-4yos 2012
	Sheet1

	11Leading overall horses 2012
	Sheet1

	12Ages of racing horses
	Sheet1

	13Racing Review 2012
	Sheet1

	14Racing summary 2002-2012
	Sheet1






