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EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWYR

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain RHAGFYR 2021

Cyflwyna'r cyfarwyddwlr eu hadroddiad ynghyd a'r cyfrifon, sydd heb eu haxchwilio, am y flwyddyn
yn diweddu'r 31 Rhag$r 2021.

Gweithgareddau
Ffurfiwyd y Cwmni ar y 26 Hydref zQlZ, ac fe gchwynnodd fasnachu ar y I Ionawr 2013. Prif
weithgaredd y Cwmni l,w gwerthu tnvyddedau i ddarlledwlr i ddarlledu ar radio a theledu y gweithiau

sy'n ffurfio repertoire Eos, sefy gweithiau hynny sy'n eiddo iaelodau Eos, boed nhw'n ryfansoddwyr
neu yn ryhoeddqr. Mae Eos hefyd yn dosbarthu'r arian a gesglir o'r darlledwyr i'w aelodau fel
breindal, yn unol a'r polisi dosbarthu a nodir isod.

Polisi dosbarthu

Mae Eos yn codi comisiwn o 20Vo ar y cyfan o'r incwm a gaiff am werthu tnvyddedau, ac fe delir y
gweddill i'r aelodau fel breindal bob chwarter. Mae Eos yn derbyn gwybodaeth gan y PRS am y
gweithiau sydd wedi eu darlledu, ac yna mae'r data yma yn cael ei brosesu gan Eos er mwyn cyrraedd
at ftigwr i'w ddosbarthu i bob aelod. Er mwyn arbed costau banc, nid yw s),rniau llai na f,10 yn cael eu

talu allan, ac fe gedwir y symiau yma yn ol tan bod y swm sy'n ddyledus i'r aelod yn flvy na f,10-

Yn y flwyddyn yn diweddu'r 3l Rhagfyr 2021 fe ddosbarthwyd breindal o f,198,719 i'r aelodau.

Y cyfarwyddwyr
Cyfarwyddwyr y cwrnni ar 3 I ain Rhagfu 202 I oedd :

Dafidd Meirion Roberts
Huw Chiswell
Jim O'Rourke
FJrys Hanis
Rurh Myfanwy Edwards
Ynyr Roberts
Benjamin Kevin Davies
Gwenan Mair Gibbard
Bryn FOn

Emyr Rhys

Paratowyd adroddiad y cyfanvyddwyr yr unol 6'r darpariaethau arbennig sydd yn berthnasol i
gwmnihu bychain yn unol a cyfundrefn cwmnlau bychain .

Rhys Harris (Cyfarwyddwr)

(

Dvddiad: 27 ailr Medi 2022



Adroddiad y Cyfrifwyr Siartredig at Fwrdd Cyfarwyddwyr ar Datganiadau
Anarchwiliedig EOS - Yr Aasiantaeth Hawliau Darlledu Cyfyngedig

Yn unol d'n llythyr penodiad er mw1.n eich cynorthwyo i gydymffr.rrfio 6'ch dyletswyddau dan Ddeddf
Cwmri?u 2006, rydym wedi llunio datganiadau ariannol y cwmni sydd yn cynnwys y Cyfiif Elw a

Cholled, y Fantolen a'r nodiadau cysylltiedig o lyfrau cyfrifo'r cwmni ac ar sail yr wybodaeth ac

eglurhadaroddwydini.

Gwneir yr adroddiad hwn i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni, fel corff, yn unol 6 thelerau ein penodiad.

Rydym wedi ymgymryd 6'r gwaith fel y gallem baratoi y datganiadau ariannol y cawsom ein penodi i'w
paratoi, adrodd i Fwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni ein bod wedi gwneud hynny, a datgan y materion

hynny y cytunwyd i ddatgan amdanynt yn yT adroddiad hwn ac j ddim pwrpas arall. Hyd at yr eithaf
llawnaf a ganiateir dan gyfraith, nid ydym yn derbyn na chymryd amom unrhyw gyfrifoldeb i neb

heblaw y Cwmni a Bwrdd Cyfarwyddwyr y Cwmni, fel corff, am ein gwaith ac am yr adroddiad hwn.

Rydym wedi cwblhau y penodiad hlm yn unol d'r arweiniad technegol a gyhoeddwyd gan y Sefdliad o

cyfliflvyr Siartredig yn Lloegr a Chymru ac wedi cydymfturfio 6'r arweiniadau ethegol a roddwyd gan

y Sefodliad yn berthnasol i aelodau sydd yn ymgrmryd d llunio datganiadau ariannol.

Rydych wedi cydnabod ar y fantolen am y flwyddyn hyd at 3lain Rhagflr 2021 eich dyletswydd i
sicrhau fod y cwmni yn cadw cofirodion cyflifon cywir ac ibaratoi datganiadau ariannol sydd yn rhoi
golwg wir a theg dan Ddeddf Cwmniau 2006. Rydych yn ystyried fod y cwmni yn rhydd o'r gof,nion
statudol i gynnal archwiliad am y cyfitod.

Nid ydym wedi cael cyfarwlddyd i gynnal archwiliad o'r datganiadau ariannol. Yn unol 6 hynny, nid
ydym yn mynegi barn o unrhyw fath ar y datganiadau ariannol. Oherwydd hyn, nid ydym wedi sicrhau

cywirdeb y cofnodion cyfiifo nac os ydynt ),n gyflawn, nac ychwaith y wybodaeth a'r eglurhad a

roddwyd i ni gennych. Felly nid ydym yn mynegi unrhyw fam ar y datganiadau ariannol.

--:T tJ -,-,t--lzr--t .C)-/
W. J. Matthews a'i Fab
Cyfrifwyr Siartredig
l l-15 Bont y Bridd
CAERNARFON
LL55 IAB

Dyddiedig: 27 ain Medi 2022



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYF"YNGEDIG

CYFRIF 8LW A CHOLLED
AM Y FLWYDDYN I{YD AT 3lain RIIAGF"TR 2021

2021
4

52,046

(39,893)

Nodyn
2020

t

52,046

(38,808)

Trosisnt

Treuliau gweinyddol

Elw gweithredol

Llog banc ac incwrn cyffelyb

Elw cyn treth gorfforaeth

Treth ar elw ar weithgareddau arferol

Elw wedi trcth gorlloraeth

12,153

IJ

13,238

139

Q,s42)

10,E35

12,166

Q33r)

Mae holl weithgareddau'r cwmni yn deillio o weithrediadau sydd yn parhau.



EOS . YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
MANTOLEN

3lain RHAGFYR 2021

Nodyn
2021

a
2021

f
2020 2020

tf

Asedau cyfredol
Dyledwyr
Arian;.n y banc ac mewn llaw

Credydwyr:
Swm yn daladuy o fewn blwyddyn

26,669
247,654

274,323

(t89,322)

23,536
,54 SlS

278,071

Q02,e05)

Asedau cyfredol llai rhwymedigaethau cyfredol

Asedau llai rhwymedigaethau cyfredol

85,001 7 5,166

85,001 7 5,t66

Asedau Net 185,001 f75,t66

Cyfalaf a chronfeydd neilltuedig
Cyfrifelw a cholled

Cronfeydd yr aelodau

85,001 7 5,t66

f,85,00r t7 5,t66

Am y flwyddyn yn diweddu 3l RhagSn 2021 'roedd gan y cwmni hawl i'r rhyddiadau a bennir gan
Adran 477 DeddfCwmnlau 2006, rhag archwilio'r datganiadau ariannol.

Cyfrifo ldebau'r cyfarwyddwyr:
o Ni dderbyniwyd rhybudd o dan Adran 476 gan yr aelodau yn gofn i'r cwmni sicrhau archwiliad

o'i gofiiodion ariannol am y ryftod ddywededig.
o Mae'r cyfarwyddwyr yn cydnabod eu cyfrifoldeb am sicrhau fod y cwmni yn cadw coftodion

ariannol priodol a pharatoi datganiadau ariannol sydd yn cydymffirfio 6 gofynion y Ddeddf.

Paratowyd y cyfrifon yn unol a'r darpariaethau sydd yn berthynol i gwmniau bychain ac yn unol a FRS
102 'Y Safon Adrodd Ariannol sy'n gymwys yn y DU a Gweriniaeth lwerddon'.

/4v5 s-=
Dafydd Meirion Roberts (Cyfaiwyddwr)

Rhif Cofrestredig: 08269418

Dydd iad: 27 ain Medi 2022



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
DATGANIAD SYMUDIAD ECWITI

3lain RHAGFYR 2{Xll

Ar laflontwr 2020

Elw am y flwyddyn

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn

Ar 31 Rlagfyr 2020 r laf Ionswr 2021

Elw am y flwyddyn

Cyfanswm incwn cynhwysfawr am y tlwyddyn

Ar 3l Rhagfyr 2021

Cyfrif
Elw a Cholled

t
64,331

10,83s

f85,001

Cyfanswm
f

64,331

r0,835

10,835 10,835

75,166

9,835

9,835 9,835

75,166

9,835

t85,001



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
DATGANIAD LLIF ARIAN

3lain RHAGFYR 2021

2021
L

9,835

(13)

2,409

(3, | 33)
(15,75r)

10,835

164
(l3e)

2,542
(2,s87)

( l,666)
28,490

2020
I

Llif arian net o weithgareddau gweithredol
Elw am y flwyddyn

Addasiadau or gfer:
Dibrisiant asedau seSdlog
Llog ac incwm cyffelyb
Treth ar elw
Croniadau

Symudiadyn:
Dyledwy
Credydwyr

Arian o weithgareddau

Llog a ddderbyniwyd
Treth a dalwyd

Arian o / (wedi ei ddefnyddio ar) weithgareddau gweithredol

Cynnydd(Lleihad) mewn arian a chyfatebolion arian

Arian a chyfatebolion arian ar I lonawr 2021

Arian I chyfatebolion arian ar 3l Rhagfyr 2021

(4,322)

IJ

(2,572)

(6,881)

(6,881)

254,535

t247,654

37,639

139

Q,323)

35,455

15 455

219,080

f2s4,535



EOS. YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
NODIADAU ar y DATCANIADAU ARIANNOL
AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain Rhagfyr 2021

I. GWYBODAETHGYFFREDINOL
Coftestrwyd y cwmni yng Nghymru fel cwmni preifat wedi ei gyfungu dan warant. Cyfeiriad
cofrestredig y cwmni yw 32 Y Maes, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2NN.

2. DATGANIADCYDYMFFURFIO
Mae'r datganiadau ariannol wedi eu paratoi i gydymffurfio 6 darpariaethau Adran lA FRS 102

'Y Safon Adrodd Ariannol sy'n gym\ ys yn y DU a Gweriniaeth lwerddon'.

3. POLISIAUCYFRIFYDDOL

a) Sail Cyfrifyddol
Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol i chonfensiwn cost hanesyddol ac ),n unol 6'r safonau

cyfrifo.

b) Trosiant
Mae'r trosiant yn cynnwys gwerth anfonebol (heb gmnwys T.A.W.) am wasanaethau a ryflawn-
r.ryd i drydydd person.

c) Trethiant
Mae'r codiant treth yn seiliedig ar yr elw am y cyfrtod.

Mae treth gohiriedig yn codi gan fod eitemau incwm a gwariant yn cael eu cynnwys yn y
cyfrifiant treth mewn cyfnodau gwahanol i'r cyftrodau y maent yn ymddangos yng nghyfrifon y
cwmni. Darperir treth gohiriedig yn llawn ar wahaniaelhau amseru sydd yn rhoi oblygiadau i
dalu mwy (neu lai) o dreth yn y dyfodol, ar y graddfa treth disgwyliedig pan $dd y
gwahaniaeth amseru yn gwrthdroi sydd yn seiliedig ar y graddfeydd treth a'r ryfraith gyfredol.

ch) Asedau Sefydlog Dirweddol
Mae Asedau Se$dlog Dirweddol yn cael eu coftrodi yn 0l eu cost gwreiddiol ac yna yn cael eu

datgan yn 0l eu cost llai dibrisio ac unrhyw golledion amharu.

Mae unrhyv asedau sydd yn cael eu datgan ).n 6l gwerth ail brisiad yn cael eu cofnodi yn 0l eu

gwerth teg ar ddyddiad yr ail brisiad llai dibrisio ac unrhyrv golledion amharu.

Mae cynnydd yng ngwerth ased fel canlyniad i ail brisiad yn cael eu cynnwys yn y Cyfrif Elw a
Cholled ac yn cael eu cynnwys yng nghronfeydd y cwmni. Mae lleihad yng ngwerth ased fel
canlyniad i ail brisiad yn cael ei rynnwys yng Nghyfrif Elw a Cholled y cwmni.

d) Dibrisiant
Darperir dibrisiant ar offer a chyfarpar mewn symiau chwarter gwerth llyfr net sydd yn cael ei

ddwyn ymlaen.

dd) Amhariad
Mae adolygiad ar grfer amhariad yn cael ei gynnal ar bob diwedd blwyddyn gydag amcangyfrif
yn cael ei wneud o werth y asedau, lle mae yna arwyddion o amhariad yn bodoli. Lle mae

gwerth yr ased yn y cyfrifon yn uwch na'r gwerth ar 6l y amhariad yna mae'r fligw yn y
cyfrifon yn cael ei leihau. Mae addasiadau amharu a wnaed yn y gorffennol hefd yn cael ei
adolygu ar bob diwedd blttyddyn.



EOS _ YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
NODIADAU ar y DATGANIADAU ARIANNOL (Ymlaen)

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain Rhagfyr 2021

€) Darpariaethau
Mae darpariaethau yn cael eu cydnabod lle mae gan yr endyd ddyled ar ddiwedd ei flwyddyn yn

deillio o ddigwyddiad yn y gorffennol lle mae'n debygol y bydd angen i'r endyd drosglwyddo
budd economaidd wrth setlo'r ddyled ac mae posib amcangyfrif y ffigwr yn grwir. Mae

darpariaethau yn cael eu dangos fel dyledion yn y Fantolen fel cost yn y Cyfrif Elw a Cholled.

Mae darpariaethau yn y lle cyntafyn cael eu mesur yn 0l yr amcangyffif gorau o faint y buasai'n

cymryd i setlo'r ddyled ar ddiwedd y flwyddyn ac yna maent yn cael eu hadolygu ar bob pen

blwyddyn yn dilyn hynny. Mae unrhyw addasiadau i'r darpariaeth a wnaed yn y gorffennol yn

cael ei ddangos yn y Cyfrif Elw a Cholled.

f) Cost pensiwn diffiniedig
Dangosir cyfraniadau i'r cynllun pensiwn di{finiedig fel cost am y cyftod y darperir y
gwasanaeth.

4. CYFYNGEDIG DRWY WARANT
Mae'r cwmni yn gyfrngedig drwy warant ac nid oes ganddo ryfalaf cyfrannau.

5. NIFERCYFLOGAI
Ar $/fartaledd 'roedd I (2020 - l) person yn gyflogedig gan y cwmni yn ystod y flwyddyn.

10



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
NODIADAU ar y DATGANIADAU ARIANNOL (Ymlaen)

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain Rhagfyr 2021

ASEDAU SEFYDLOG DIRWEDDOL
Offer s

Chyfsrpar
t

Cost
Ar I af lonawr 202 I a 3 I ain o RagSr 202 I

Dibrisiant
tu I af Ionawr 202 I
Cost am y cyftod

Ar 3 I ain Rhaglrr 2020

Gwe rth tret llyfr
Ar 3lain Rhagfir 2021

tu 3 I ain Rhagfin 2020

1,603

f1,603

7. DYLEDWYR - yn ddyledus o fewn blwyddyn
2021

I
2s,203

1,466

f26,669 t23,536

CREDYDWYR - swm yn daladwy o fewn blwyddyn
202r

t
2,331

21,105
165,886

f.189,322

l,603

2020
t

2,572
39,637

t60,696

8202,905

f-

2U20
f

25,536Dyledwyr masnachol
Dyledwyr eraill

Treth Gorfforaeth
Trethi eraill
Credydwyr eraill

LL



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
NODIADAU ar y DATGANIADAU ARIANNOL (Ymlaen)

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain Rhagfyr 2021

9. GOFYNION ADRODD STATUDOL

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cael ei ddatgelu er mwyn cwrdd 6 gofunion "The Copytight
(Regulation of Relevant Licensing Bodies) Regulations 2014".

Rhanddeiliaid
Mae'r Cwmni'n cynrychioli 347 o gyfansoddwy/ysgrifenwyr unigol, ynghyd a 35 o

gyhoeddwyr, sydd yn eu tro yn cyruychioli tua 2,000 o gyfansoddwy/ysgrifenqr sydd ddim yn

aelodau.

Polisi Dosbarthu
Y polisi yw i ddosbarthu y cyfan o'r incwm o ffioedd trwyddedu ar wahan i gomisiwn o 20o4 ar

gyfer costau rhedeg y cwmni. Mae symiau pitw yn cael eu dal yn 6l tan bod y swm dyledus yn
pasio !10. Mae'r cwmni'n dal yn 6l cronfa o f10,000 er mul,n cwrdd ag unrhyw daliadau

mawrion, annisgwyl, a all ddeillio o weithiau yn cael eu colietsru'n hwl, gan aelodau, neu

oherwydd gwallau gweinyddol gan y PRS, sy'n golygu bod dosbarthiadau breindal yn cael eu 6l
ddyddio.

Incwm o drwyddedau a dosbarthiadau
Incu,rn o drwyddedau am y cyfnod
Llai Comisiwn

Swm net yn daladwy i'r aelodau

Talwyd allan yn y cyfnod

Net

Balans yn ddyledus i'r aelodau 0l/01/2021

Yn ddyfedus i'r aelodau ar y 3lll2D02l

Costau gweinyddu'r trwyddedau
Cyflogau
Rhent
Deftydd eiddo
Post, argraffu a deunyddiau swyddfa
Cost cyffifiadurol
Prosesu Data
Teithio a chynhaliaeth
Cyfrifo
Man gostau
Tanysgrifiadau
Dibrisio

Cyfanswm

a

2st,878
(50,378)

201,500

( 198,719)

2,781

ls2J08

155,089

f

27,s78
2,400

3t2
58

t66
1,670

t,ts2
962

35

I
251,878
(50,378)

201,500

(204,2t3)

(2,7 13\

rs5,02l

152,308

s
27,325

1,400

48
't3

1,665
145

1,142
876

165

Mae ffioedd tndyddedau yn cael eu casglu'n fisol ymlaen llaw, ac mae'r dosbarthiadau yn cael

eu gwneud yn chwarterol, fel arfer tua 6-8 wlhnos ar 6l diwedd y chwarter. Mae'r dyraniad o'r
trwyddedau i'r aelodau, a'r taliadau iddynt wedi eu gwneud yn unol 6'r polisi dosbarthu a nodir
uchod.

L2

34,36s 32,839



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
NODIADAU ar y DATGANIADAU ARIANNOL (Ymlaen)

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain Rhaglyr 2Q2l

Penodi Cyfarwyddwyr
Mae'r Cyfarwyddwyr ;.n cael eu penodi yn unol ag amodau Memorandwm ac Erthyglau

Cymdeithasiad y Cwmni.

Cyflog y Cyfarwyddwyr
Nid yw'r cyfaiwyddwy yn cael tal am eu gwasanaeth fel Cyfarwyddqr an-weithredol. Maent
yn derbyn treuliau yn unig. Serch hynny, mewn amgylchiadau arbennig, bydd cyfaruyddwy yn
derbyn cyflog.

Datrys Cwynion
Fe gyfarfu'r Cwmni 6 golnion y c6d ymarfer ar grfer delio 6 chwynion. Ni dderbyniwyd
unrhyw gwynion yn ystod y cyfnod.

IO. PARTION RHEOLI
Rheolir y cwmni gan y cyfarwyddqt sydd 6 hawliau pleidleisio cyfartal. Nid oes unrhIry barti
rheoli ),n y pen draw.

11. RIIODD
Rhodd*yd y rhodd i Gronfa Nawdd Eos Cf, cwmni elusennol a sefydlwyd er mwlm dosbarthu

grantiau i geftogi, cynnal ac hynvyddo creu a pherfformio cerddoriaeth Cymraeg a chynyddu
gwerthfuwrogiad ac addysg y cyhoedd mewn cerddoriaeth newydd. Mae Cronfa Nawdd Eos Cyf
yn gwmni cy$ngedig trwy warant a reolir gan Fwrdd Cyfarwyddwyr EOS - Yr Asiantaeth

Hawliau Darlledu Cy$ngedig.

13



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG

Nid pv'r tudalennau canlynol yn ffurfio rhan o'r cyfiifon starudol.

!4



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDTG

CYFRIF ELW A CHOLLED

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain RHAGFYR 202r

2021
s ..

s0,379
|,667

2020
t

Trosiant
Comisiwn
Incwm arall

Cost Gw€inyddol
Cyflog gweinyddol
Pensiun cyflogwr
Hyfforddiant staff
Rhent
Post, papur a printio
Ffon
Cost cyfrifiadurol
Prosesu data
Trafeilio
Ffi cyfreithiol a profiesiynol
Cost cyfrifo
Costau banc
Man gostau

Rhodd elusennol
Tanysgrifiadau
Dibrisiant

Llog a dderbyniwyd
Llog banc

Elw cyn treth

52,046

(26,26s)
(1,313)

(312)

Q,400)
(58)

(144)
(166)

(1,670)
(32)

(re7)
(1,152)

(187)
(e62)

(5,000)
(35)

52,046

Q6,046)
(1,,279)

(1,400)
(48)

(73)
(1,666)

(145)
(785)

(r,r42)
( 184)
(876)

(5,000)

(164)

50,379
|,667

(38,808)

13,238

t39

Lt3,377

(39,893)

12,t53

IJ

t t2,l66
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