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EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG

ADRODDIAD Y CYFARWYDDWYR

AM Y FLWyDDYN HYD AT 3lain RHAGFYR 2020

Cyflwyna'r cyfarwyddwyr eu hadroddiad ynghyd a'r cyfrifon, sydd heb eu harchwilio, am y flwyddln
yn diweddu'r 31 Rhagfyr 2020.

Gweithgareddau
Ffirfiwyd y Cwmni ar y 26 Hydref 2012, ac fe gychwynnodd fasnachu ar y I lonawr 2013. Prif
weithgaredd y Cwmni ylv gwerthu trryddedau i ddarlledwyr i ddarlledu ar radio a theledu y gweithiau
sy'n filufio repertoire Eos, sef y gweithiau hynny sy'n eiddo i aelodau Eos, boed nhw'n ryfansoddwyr
neu yn gyhoeddwy. Mae Eos heSd yn dosbarthu'r arian a gesglir o'r darlledryr i'w aelodau fel
breindal, yn ulol a'r polisi dosba(hu a nodir isod.

Polisi dosbarthu

Mae Eos yn codi comisiwn o 20o/o ar y cyfan o'r incwm a gaiff am werthu hwyddedau, ac fe delir y
gweddill i'r aelodau fel breindal bob chwarter. Mae Eos yn derbyn g:wybodaeth gan y PRS am y
gweithiau sydd wedi eu darlledu, ac 1ma mae'r data yma yn cael ei brosesu gan Eos er mwyn ryrraedd
at ffigwr i'w ddosbarthu i bob aelod. Er mwyn arbed costau banc, nid yw symiau 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 fuy na fl0.

Yn y flwyddyn yn diweddu'r 31 Rhagln 2020 fe ddosbarthuyd breindal o f,204,213 i'r aelodau.

Y cyfa rwyddwyr
Cyfarwyddwyr y cwmni ar 3 I ain Rhag6/r 2020 oedd :

Dafrdd Meirion Roberts
Huw Chiswell
Jim O'Rourke
Rhys Harris
Ruth Myfanwy Edwards
Ynyr Roberts
Benjamin Kevin Davies
Gwenan Mair Gibbard (Penodwyd 30ain Tachwedd 2020)
Bryn F6n
Emyr Rhys (Penodwyd l5fed Rhagryr 2020)

Paratowyd adroddiad y cyfarwyddwyr yn unol 6'r darpariaethau arbennig sydd ).n berthnasol i
g:wnnfi'au bychain yn rmol a c)fimdreftr cwmnlau bychain .

R-bys Harris (Cyfarwyddwr)

Dyddiad: 27ain Medi 2021



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

Yn unol d'n lllthyr penodiad er mwyn eich cynorthwyo i gydymffurfio 6'ch dyletswyddau dan Ddeddf
Cwrnni'au 2006, rydym wedi llunio datganiadau ariarurol y cwmni sydd yn cyrur*ys y Cylrif 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 d 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 Fwdd Cyfaruyddwyr y Cwmni ein bod wedi gwneud hynny, a datgan y materion
hynny y c).funwyd i ddatgan amdanlnt yn 1r adroddiad hwn ac i ddim pwrpas arall. Hyd at ),r eithaf
llawnaf a ganiateir dan grfraith, nid ydyrn yn derbyn na chymryd arnom unrhyw g&ifoldeb i neb
heblaw y Cv,,rnni a Burdd Cyfarwyddwlr y Cwmni, fel corff, am ein gwaith ac am yr adroddiad hwn.

Rydym wedi cwblhau y penodiad hwn )'n unol i'r arweiniad technegol a ryhoeddwyd gan y Seldliad o
Gyfrifuyr Siaftredig yn Lloegr a Chymru ac wedi cydymffirfio 6'r arweiniadau ethegol a roddwyd gan

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

Rydych wedi cydnabod ar y fantolen am y flwyddyn hyd at 3lan Rhagln 2020 eich dyletswydd i
sicrhau fod y cwmni 1,n cadw cofnodion cyflifon clvir ac i baratoi datganiadau ariannol sydd yr rhoi
golwg wir a theg dan Ddeddf Cwmniau 2006. Rydych yn ystyried fod y cwmni yn rhydd o'r gorynion
statudol i gynnal archwiliad am y cytrod.

Nid ydym wedi cael cyfaruyddyd i rynnal archwiliad o'r datganiadau axiannol. Yn unol 6 hynny, nid
ydym yn mynegi bam o unrhyw fath ar y datganiadau ariannol. Oherwydd hyn, nid ydym wedi sicrhau
c1'rvirdeb y cofirodion cyfrifo nac os ydynt yn gyflawn, nac ychwaith y lvybodaeth a'r eglurhad a

roddwyd i ni gennych. Felly nid ydym yn mynegi unrhpt fam ary datganiadau ariannol.

/-Jrf, t\.<t'-u^^n ;)^/
W. J. Matthews a'i Fab
Cyfrifnar Siartredig
ll-15 Bont y Bridd
CAERNARFON
LL55 IAB

Dyddiedig: 27 aia Medi 2O2l
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EOS. YR ASIANTAETH HAWI,IAI-J DARLLEDU CYFYNGEDIC

CYFRIF ELW A CHOLLED
AM Y FLWYDDYN llYD AT Jlain RHAGFI R 2020

Trosiant

Treuliau gweinyddol

2020 20t9
Nodyn f. f

52,046 5 r,703

(38,808) (40,077)

Elw gweithredol 5 13,238 11,626

f-log banc ac incwm cyffelyb 139 282

f,fw cyn treth gorfforaeth 13,377 11,908

Treth ar efw ar weithgareddau arferol 6 (2,542) (2,291)

Elw wedi treth sorfforaeth t0,835 9,6 t7

N'lae holl *cithgalcddau r cwnrni rn dcillio o rvcithtediadau svtld yn parhau.



EOS. YR ASIANTAETE HAWLIAU DARLLEDU CYFrNGEDIG
MANIOLEN

3teln RHAGFYR 2020

Nodya

Arcdau sefydlog
Asedau dirweddol

Asedau c5rfredot
Dyledwyr
Arian yn y banc ac mewn llau,

Crdydwyn
Sr.m yn daladrvy o ferra bhvyddyn

Asodao cyfrcdol lhi rLquedigaetheu cyfredol

Aredau llri rhwymedigaethau cr{rcdol

Drrperira[ em rryrnedigee{hru t0

Alqhr Nct

3f"T;ltr"ligddmi'trcdig

Cmnfcydd yr retodru

2020 2020 2otg zotgIf€.

23,536
254,535

278,07 |

Q02,90s)

2t,n0
219,080

240,950

(176,7s2)

164

&,198

sJaz

(31)

7s,16

75,tffi

t75,166

75,r6

t75,r6

f64,331

&,331

f54331

An y flwydgm yn diu,eddu 3l RhT{ 
?02g..r.o{d gan y cranai hawt i,r rhyddiadar a bconh ganaoran 477 Deddf Cwrnnlau 2006, rtag anclwiliof "*gil#," ffifr.

C!frifoldebau'r cyfi nvyddw5n. Ni dderl4mirryd rhybudd o dr

. ::f:lT-*-".'-rffi#XffIaelodarvngotui'rcrvnnisicrtararchwiliadr Me'r cyfinlyddwyr yn cydnahd co cyfrifoHel lrn sidfiau fod y cwrmi yn cadw cotrrodionarteno, priodol a pharaloi dagadadar-"ri;"1 ,)dd;;Alfftiifi" 6 go{mion y Rleddf
rdrdurwvq y cymt(m yn unor at darpariaethau sydd,yn*lynol i gnnnrau bychain ac yn rmol a FRS102 Y 

FfoD 
Adrodd Ariarnor s/n *mwvs yn y DU a cweriniae& Iwerddon,,

tJ *,.K-
ilil;;,;ffi;;'i*;;uu*., Dvddird:27ernMrdi2.or

Rhif Cofresrrcdig: 0a2.d94lE
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EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNCEDIG

DATGANIAD SYMUDIAD ECWITI
3lain RHAGFYR 2020

lrf lonrwr 2019

am y flwyddyn

Cyfrlf
Ehr a Cholled

t
54,714

9,6t7

9,6t7

64,331

r0,835

q|fanswm
2

54,7t4

9,6t7

9,617

64,331

r0,835

incwm cynhwysfewr rm y flwyddyn

3l Rhrgfr 2019 a lsflontwr 2020

an y flrvyddyn

incwm cynhwysfrwr om y {lwyddyn

3l Rheg$r 2020

r0,835 r0,835

f75,t66 97s,166



EOS. YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
DATGANIAD LLIF ARIAN

3hin RHAGFYR 2020

Llif arirn net o weilhgrreddeu gweithredol
El{ am y flwyddyn 10,835

164
(r3e)

2,542
(2,s87)

( 1,666)
28,490

A@asiadau ar gfer:
Diprisiant asedau se$dlog
Ll$g ac incwm cyffelyb

2019
t

2020
T

9,617

165
(2E2)

2,291
2455

6,324
(7,800)

Sypudiad yn:

Bl"dt*yt
Crbdvdwvr

A{an o weith8areddau

Ll{B a ddderbyniwd
Tfth a dalwVd

AJan o / (wedi ci ddcfnyddio ar) weithgercddru gveithrcdol
;

mewn rrirn r chyfrtebolion rian

a chyfatebolion arian ar I Ionawr 2020

a chyfrtebolion arian ar 31 Rhagfyr 2020

37,639

r39
(2,323)

12,770

282
(2,3e5)

35y'55

35,455

219,080

f,254,535

10,6s7

r0,657

208,423

t219,080



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNCEDIG
NODIADAU ar y DATCANIADAU ARIANNOL

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain Rhagfyr 2020

I. GWYBODAETHGYFFREDINOL
Cofrestruyd y cwmni yng Nghymru fel cwmni preifat wedi ei gyfyngu dan warant. Cyfeiriad
cofrestredig y cwmni yw 32 Y Maes, Caemarfon, Cwynedd, LL55 2NN.

2. DA'I'GANIADCYDYMFFURFIO
Mae'r datganiadau ariannol wedi eu paratoi i gydymflurfio d darpariaethau Adran lA PRS 102
'Y Salbn Adrodd Ariannol sy'n gymwys yn y DU a Grveriniaelh lverddon'.

J. POLISIAU('YFRIFYDDOL

a) Sail Cyfrifyddol
Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol 6 chonfensiwn cost hanesyddol ac yn unol 6'r safonau
cyfrific.

b) Trosiant
Ma€'r trosiant yn cynn\ays gwerth anfonebol (heb gynnwys T.A.W.) am wasanaethau a gyflawn-
wyd i drydydd person.

c) Trethiant
Mae'r codiant treth yn seiliedig ar yr elw anr y cyfnod.

Mae treth gohiriedig yn codi gan fod eitemau incwm a gwariant yn cael eu cynnwys yn y
cyfrifiant treth mervn cyfnodau gwahanol i'r cyfnodau y maent yn yrnddangos yng nghyfrifon y
cwmni. Darperir treth gohiriedig yn llawn ar wahaniaethau amseru sydd yn rhoi oblygiadau i

dalu mwy (neu lai) o dreth yn y dyfodol, ar y graddfa treth disgwyliedig pan ftdd y
gwahaniaeth amseru yn gwrthdroi sydd yn seiliedig ar y graddfeydd treth a'r gytiaith gliedol.

ch) Asedau Sefydlog Dirweddol
Mae Asedau Sefdlog Dirweddol yn cael eu cofnodi yn 6l eu cost gwreiddiol ac yna yn cael eu

datgan yn 6l eu cost llai dibrisio ac unrhyw golledion amharu.

Mac unrhyw asedau sydd yn cael eu datgan yn 6l gwerth ail brisiad yn cael eu cofnodi yn 6l eu

gwenh teg ar ddyddiad yr ail brisiad llai dibrisio ac unrhyw golledion amharu,

Mae cynnydd yng ngwerth ased fel canlyniad i ail brisiad yn cael eu cynnwys yn y Clyfrif 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 gynnwys yng NghyfrifElw 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 gyfer amhariad yn cael ei gynnal ar bob diwedd bluyddyn gydag amcangyfrif
yn cael ei wneud o werth yr asedau, lle mae yna ar*yddion o amhariad yn bodoli. Lle mae

gwerth yr ased yn y cyfrifon yn uwch na'r gwerth ar 6l yr amhariad yna mae'r ffigwr yn y
cyfrifon yn cael ei leihau. Mae addasiadau amharu a wnaed yn y gorffennol helyd yn cael ei

adolygu ar bob diwedd blwyddyn.
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EOS _ YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNCEDIC
NODIADAU ar y DATGANIADAU ARIANNOL (Ymlaen)

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3ltin Rhagfyr 2020

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 drosgluyddo
budd economaidd lrrth setlo'r ddyled ac mae posib amcangyfrif y lfigwr yn gyrvir. Mae
darpariaethau yn cael eu dangos fel dyledion yn y Fantolen fel cost yn y Cy6if Elw a Cholled.

Mae darpariaethau yn y lle cyntafyn cael eu mesur yn 6l yr amcangyfiifgorau 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 unrhyt addasiadau i'r darpariaeth a wnaed yn y gorffennol yn
cael ei ddangos yn y Cyfrif Elw a Cholled.

Cost pensiwn dilfi niedig
Dangosir cyfraniadau i'r cynllun pensiwn diffiniedig fel cost am y cyfirod y darperir y
gwasanaeth.

CYFYNGEDIG DRWY WARANT
iVlae'r ovmni yn gy-lyngcdig drwy \varant ac nid oes ganddo gylitlaf cyfrannau.

ELW GWEITHREDOLa.

Cyrhaeddir yr elw gueithredol ar 6l codi:

Dibrisiant

Treth Corfforaeth

Treth Gohiriedig
Gwahaniaethau amseru, cychwynnol a gwrthdroi

Treth ar elw ar weithgareddau arferol

2020
{

164

2019
f

165

6.

Mae'r cwmni yn gweithredu cynllun pensiwn gyda chyfianiadau diffinedig ar ran cyflogai Yn
ystod y flwyddyn cyfrannwyd !2,559 i'r cynllun pensiwn (20l9 - f2,509). Ar 3 | RhagSr 2020

'roedd cyfraniadau i'r cynllun pensiwn wedi eu talu'n llawn.

Ar $/fanaledd 'roedd | (2019 - l) person yn gyflogedig gan y cwmni yn ystod y flwyddyn.

TRETH AR ELW AR WEITHCAREDDAU ARFEROL
2020 2019

f,s
2,57 3

t2,542

3l

f? ,al

10
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EOS- YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
NODIADAU ary DATGANIADAU ARIANNOL (Ymhen)

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain Rh^glyr 2V20

ASEDAU SEFYDII)G DIRWEDIX)L

Cost
Ar laf lonaw 2020 a 3lain o Ragfyr 2020

Dibririrnt
Ar I af lonawr 2020
Cost am y cyftod

Ar 3lain Rlagttr 2019

Gwerth nct llyfr
Ar 3 | ain Rhagfr 2020

Ar 3 I ain Rhagfyr 20 I 9

DYLEDWYR - yn ddyledus o fevn blwyddyn

Dyleduyr masnachol

CREDYDWYR - svrn yn daladwy o fervn bhvyddyn

2020
i

n3,536

2020
r

) 17)

39,637
160,696

t202,N5 t176,752

Treth Gorfforaeth
Trethi eraill
Credydwyr eraill

0ffcr e
Chyfrrprl

t
1,603

t,439
t64

f1,603

tt64

20t9
I

f2t,870

2019
I

2,322
8,434

165,996

11



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CYFYNGEDIG
NODIADAU rry DATGANIADAU ARIANNOL (Ymleen)

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain Rhrgfyr 2020

DARPARIAETH AM RWYMEDIGAETHAU A CHOSTAU

Ar I lonawr 2020

Symudiadau yn y fluyddyn

Ar 3l Rhagfyr 2020

Trcth
Gohirlcdig
Nodyn ll

I

3l

(31)

TRETII GOHIRIEDIG

L*fans cyfalaf wedi cyfl ymu

Darpariae{h ymlaen
Cost treth gohiriedig yn y cyfrifelw a cholled

Darpariaelh ar 3 I ain Rhagfir 2020

3l Rhagfyr
2020

L

Cyfenswm
I

(31)

3l Rlng$r
2019

t
€31

JI
(31)

t2
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EOS _ YR ASIANTAf,TH HAWLIAU DARLLEDU CYFVNGEDIG
NODIADAU ar y DATCANIADAU ARIANNOL (Ynlaen)

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3lain Rhagfyr 2020

COFYNION ADRODD STATTJDOL

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cael ei ddatgelu er mwyn curdd d golnion "The Copyright
(Regulation of Relevant Licensing Bodies) Regulations 2014".

Rhanddeiliaid
Mae'r Cwmni'n cynrychioli 347 o gyfansodd*y/ysgrifenwyr unigol, ynghyd a 35 o
gyhoeddwyr, sydd yn eu tro yn cynrychioli tua 2,000 o gyfansodduyr/ysgrifenwyr sydd ddim yn

aelodau.

Polisi Dosbarthu
Y polisi yw i ddosbarthu y cyfan o'r incwm o ffioedd trwyddedu ar wahan i gomisiwn o 207o 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 crmni'n dal yn dl cronfa o !10,000 er mwyn cwrdd ag unrhyw daliadau
mawrion, annisgwyl, a all ddeillio o weithiau yn cael eu cofretsru'n hryr gan aelodau, neu

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

lncwm o drwyddedau a dosbarthiadau
lncwm o drwyddedau am y cylirod
Llai Comisiwn

Swm net yn daladwy i'r aelodau

Taluyd allan yn y cyfnod

N€t

Balans yn ddyledus i'r aelodall 0l/0112020

Yn ddyledus i'r aelodatt ar y 3l/1212020

Costau gweinyddu'r tr$Tddedau
Cyllogau
Hyfforddi staff
Rhent
Post. argraffu a deunyddiau swyddtb
Cost cyfrifiadurol
Prosesu Data
Teithio a chynhaliaeth
Cyfrifo
Man gostau

Dibrisio

Cyfanswm

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

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

f
251,878
(50.378)

201,500

(204,2t 3\

(2,1r3)

r55,021

152,308

4

27,325

1.400

48
73

r,665
145

1,142
876
165

{
250, r81
(50,036)

200,t45

(203,8r4)

(3,66e)

158,690

r55,021

+

26,733
t59

2,400
20

794
|,667

603
1,142

750
165

34,433

-tJ

32,839



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

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3l ain Rhagfyr 2020

P€nodi Cyfarwyddwyr
Mae'r Cyfarwyddvryr yn cael eu penodi yn unol ag amodau Memorandwm ac Erthyglau
Cymdeithasiad y Cwmni.

Cyflog y Cyfarwyddwyr
Nid yrN'r cyfarwyddwyr yn cael tal am eu gwasanaeth fel Cyfarwyddwyr an-weithredol. Maent
yn derbyn treuliau yn unig. Serch hynny, mewn amgylchiadau arbennig, bydd cyfarwyddr,ryr yn
derbyn cyflog.

Datrys Cwynion
Fe gdarfu'r Cwmni 6 golnion y c6d ymarfer ar gyfer delio 6 chr,rynion. Ni dderbyniwyd
unrhyw gwynion yn ystod y cyfnod.

13. PARTION RHEOLI
Rheolir y cwmni gan y cyfarwydduyr sydd d hawliau pleidleisio cyfartal. Nid oes unrhyw bani
rhcoli yn y pen draw.

!4. RHODD
Rhoddwyd y rhodd i Gronfa Nawdd Eos Cyf, cwmni elusennol a seldlvvyd er mwyn dosbanhu
grantiau i gefnogi, cynnal ac hyrr.ryddo creu a pherfformio cerddoriaeth Cymraeg a chynyddu
gw€rthfawrogiad ac addysg y cyhoedd mewn cerddoriaeth netydd. Mae Cronfa Nawdd Eos Cyf
yn gwmni cy$ngedig trwy warant a reolir gan Fwrdd Cyfarwyddwyr EOS - Yr Asiantaeth

Hawliau Darlledu Cyryng€dig.

14



EOS - YR ASIANTAETH HAWLIAt' DARLLEDU CYFYNGEDIC

Nid yw'r tudalennau canlynol yn tl'urfio rhan o'r c-vliifon statudol.
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EOS. YR ASIANTAETH HAWLIAU DARLLEDU CY}"YNGEDIG

CYFRIF ELW A CHOLLED

AM Y FLWYDDYN HYD AT 3trln RHACFYR 2020

2020 2020
tt

2019 2019
tt

Gweinyddol
gweinyddol

cyflogwr
staff

papur a printio
cyfrifiadurol

data

cyfreithiol a proffesiynol
bwdd cyfrauryddwyr

cyf"ifo
banc

gostau

elus€nnol

cyn treth

50,379
1,667

50,036
t,667

(40,077)

11,626

282

fl 1,908

52,046

(24,766)
(2,s59)

(l,400)
(48)
(73)

( l,666)
(t45)
(78s)

(t,t42\
(r 84)
(E76)

(s,000)
( 164)

(3E,E0E)

13,238

139

51,703

(24,224)
(2,s09)

( l5e)
(2,400)

(20)
(7e4)

(r,667)
(366)
(456)
(237)

(r,t42)
(188)
(750)

(5,000)
(r65)
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