EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYF.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DRYLOYWDER
AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU'R3'1.12.17

Mae'r adroddiad yma wedi ei baratoi yn unol a gofynion

y "Collective lvlanagement of

Copyright (EU Directive) Regulations 2016".

Strwythyr Cyfreithiol a Rheolieithol
Mae EOS - Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu Cyf. (EOS) yn gwmnj cyfynoedig trwy warant,
sy'n cael ei redeg gan fwrdd o gyfarwyddwyr, sy'n cael eu penodi gan yr aelodau mewn
Cyfarfod Cyffredinol. Mae'r cyfarwyddwyr yn gyfansoddwyr, cyhoeddwyr neu yn aelodau
erailJ.

Adroddiad ar weithgareddau'r flwyddyn ariannol

lvae'r adroddiadau arjannol am y flvvyddyn yn diweddu'r 3'1 Rhagfyr, 2017 yn cynnwys
adolygiad o'r gweithgareddau am y flwyddyn ar dudalen 3.

Ceisiadau am drwydded wedi eu gwrthqd
Nid oedd unrhyw geisiadau am drwydded wedi eu gwrthod yn ystod 2017.

Aelodaeth o gyrff eraill / is gwmniau
Nid oes gan EOS unrhyw is gwmniau ac nid yw'n aelod o unrhyw gorff arall.
Tel a buddiannau'r cyfarwyddwyr

Ni thalwyd unrhyw gyflog i'r cyfarwyddwyr am eu gwasanaeth fel cyfarwyddwyr. Serch
hynny, fe dalwyd i Dafydd Roberts, aelod o'r bwrdd swm o e1154 am 6 diwrnod o waith fel
ymgynghorydd hawlfraint am waith yn ymwneud a thrafodaethau gyda dejliaid trwydded.
Mae holl aelodau r bwrdd yn derbyn treuliau leithio ifynychu cyfarfodydd y bwrdd a
chyfarfodydd eraill.

Didyniadau ar gyfer gwasanaethau Cymdeithasol, Diwylliannol ac Addysgol
Ni wnaed unrh!$,/ didyniadau ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol, diwylliannol ac addysgol.

lncwm Hawliau a Oosbarthiadau
L4ae EOS yn casglu incwm ar g)4er 1 math o hawl yn unig

sef hawl i ddarlledu.
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147,881 20%
Didyniadau o incwm Hawlfraint - Commissiwn
!33,083 154/o
Costau heolaethau a gwasanaethau eraill
Hawliau Darlledu a dalwyd allan i'r rhan ddeiliaid t157,159
C137,013
Hawliau Darlledu wedi eu dalyn 6ld/y
8171,376
Hawliau Darlledu a ddalwyd yn 6l c/y
Hawliau Dadledu sy'n perthyn iddeiliaid

Mae dadansoddiad
Ariannol.

o gostau rheoli'r hawliau i'w gweld ar dudalen 17 o'r

Adroddiadau

Mae ffioedd trwyddedau yn cael eu casglu yn fisol ymlaen llaw tra bod y dosbarthiadau i'r
aelodau yn cael eu gwneud yn chwarterol ar eu hol hi. Fel arfer mae yna fwlch o chwech
mis rhwng casglu'r incwm hawliau a'r amser y mae'n cael ei dalu allan, hyn oheMydd yr
amser y mae'n cymeryd i brosesu data. Mae hyn yn esbonio pam fod gymaint o incwm
hawliau heb ei taiu allan. Mae symiau dibwys sy'n ddyledus i aelodau yn cael eu dal yn 0l
tan mae'r swm sy'n ddyledus yn fwy na f10.

lgytarwyddwyr EOS-Yf Asiantaeth Hawliau Darlledu Cyf
perfformio'r gweithdrefnau a gytunwyd gyda chi ac wedi'u rhestru isod o ran adroddiad
tryloywder blynyddol EOS YrAsiantaethHawliauDarlleduCyfargyferyflwyddyni'r31Rhagtlr2017.
Ymgymerwyd 5'n llythyr penodi yn unol a'r Safon Ryngwladol ar Wasanaethau Cysylltiedig sy'n
gymwys i Ymgymryd a gweithdrefnau. Perfforrniwyd y gweithdrefnau at ddibenion eich bod yn
cydymffurfio a Rheoliad 21 {2i (b) o Reoliadau Hawlfraint Rheoli Ar y Cyd (Cyfarwyddeb yr UE) 2016
Vn unig ac fe'u crynhoir yn Atodiad C: Cytundeb ar Weithdrefnau ar gyfer archwilio Adroddiad
Yr ydym wedi

TryloVWder Elynyddol.
Rydym yn adrodd ein canfyddiadau isod:

.

O ran eitem 2, cadarnhawn fod y balans yn cytuno.

Gan nad yw'r gweithdrefnau Lrchod yn cynnwys ymrwymiadau a wnelr yn unol a safonau Rhyngwladol

ar Archwilio (y DU) na'r Safon Ryngwladol ar gyfer Ymgysylltiadau Adolygu (y DU ac lwerddon), nid
ydym yn mynegi unrhyw sicrwydd ar yr adroddiad tryloywder blynvddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth
i ben ar 31 Rhagfyr 2017.
Pe baem wedi perfformio gweithdrefnau ychwanegol neu gynnal ein gwaith yn unol ac vmrwymiadau

safonau Rhyngwladol ar Archwilio (y DU) neu'r Safon Ryngwladol ar gyfer Ymgysylltiadau Adolygu (y
DU ac lwerddon), efallaiy bydd materion eraillwedidod i'n sylw a fyddai wedicael eich hysbysu chi.

Defnydd a phwrpas ein hadroddiad
Paratowyd ein hadroddiad ar gyfer defnydd EOS Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu cyf ac at ddibenion
ei gydymffurfiad e Rheoliad 21 (2) (b) o Reoliadau Rheoli Ar y cyd Hawlfraint (Cyfarwyddeb yr Undeb

Ewropeaidd) 2016 yn unig. Ni ddylai EOS 'Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu cyf ddibynnu ar ein
hadroddiad at unrhyw ddiben arall o gwbl. Ni baratowyd ein Hadroddiad er budd unrhyw barti heblaw
EOS - Yr Asiantaeth Hawliau Darlledu Cyf. Nid yw WJ Matthews a'i fab yn dymuno nac yn derbyn
un.hyw ddyletswydd i unrhyw barti arall (gan gynnwvs unrhyw berchennog hawlfraint, etifeddion i
berchnogion hawlfraint, asiantau neu drwyddedau) ac nifyddwn yn atebol am unrhyw golled, niwed
na chostau o unrhyw natur o gwbl a achosir gan ddibyniaeth ar ein Hadroddiad.
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