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17. Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr  
Am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020

Nodiadau
2019/20 

£’000
2018/19 

£’000

Incwm 3  124,994 124,283 

Clirio sbectrwm 3 76,651 72,452 

Cyllid setliad cyfreithiol 3 232,533  -   

Cyfanswm incwm 434,178 196,735

Gwariant gweithredu

Costau staff 4 (78,757) (76,281)

Gwariant gweithredu arall 6 (47,890) (46,035)

Clirio sbectrwm 4,6 (76,651) (72,452)

Cost gyfreithiol yn ystod y flwyddyn 6 (3,533) (232,000)

Cyfanswm gwariant gweithredu (206,831) (426,768)

Gwarged/(diffyg) gweithredu 227,347 (230,033)

Incwm/(costau) cyllido 16,17 (1,058) 1

Incwm llog pensiwn 20 382 439 

Gwarged/(Diffyg) cyn treth am y flwyddyn 226,671 (229,593)

Trethiant 7 - -

Gwarged/(Diffyg) ar ôl treth am y flwyddyn 226,671 (229,593)

Incwm/(gwariant) cynhwysfawr arall

Ailfesur pensiynau 20 4,534 (196)

Cyfanswm incwm/(gwariant) cynhwysfawr 231,205 (229,789)

Mae’r nodiadau a’r polisïau cyfrifyddu ar dudalennau 115 i 154 yn rhan o’r datganiadau ariannol hyn.
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18. Datganiad am y Sefyllfa Ariannol 
ar 31 Mawrth 2020

Nodiadau
ar 31 Mawrth 2020 

£’000
ar 31 Mawrth 2019 

£’000
Asedau anghyfredol

Eiddo, peiriannau a chyfarpar 8 11,312 12,490

Asedau hawl i ddefnyddio 9 47,650 -

Asedau anniriaethol 10 627 966

Symiau masnach derbyniadwy a symiau derbyniadwy eraill 12 541 484

Asedau buddion ymddeol 20 22,426 17,691

Cyfanswm asedau anghyfredol 82,556 31,631

Asedau cyfredol

Symiau masnach derbyniadwy a symiau derbyniadwy eraill 11 15,920 15,216

Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod 13 13,827 7,685

Cyfanswm asedau cyfredol 29,747 22,901

Cyfanswm asedau 112,303 54,532

Rhwymedigaethau cyfredol

Symiau masnach taladwy a symiau taladwy eraill 14 28,428 21,584

Rhwymedigaethau lesoedd 16 4,052 -

Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau 17 3,014 232,031

Cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol 35,494 253,615

Rhwymedigaethau anghyfredol

Symiau masnach taladwy a symiau taladwy eraill 15 1,290 1,000

Rhwymedigaethau lesoedd 16 44,522 -

Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau 17 152 151

Rhwymedigaethau buddion ymddeol 20 1,085 1,211

Cyfanswm rhwymedigaethau anghyfredol 47,049 2,362

Cyfanswm rhwymedigaethau 82,543 255,977

Asedau llai rhwymedigaethau 29,760 (201,445)

Ecwiti

Cronfeydd wrth gefn 29,760 (201,445)

Cyfanswm ecwiti 29,760 (201,445)

Mae’r nodiadau a’r polisïau cyfrifyddu ar dudalennau 115 i 154 yn rhan o’r datganiadau ariannol hyn.  
Cafodd y datganiadau ariannol hyn eu cymeradwyo gan y Bwrdd ar 03 Gorffennaf 2020.

Yr Arglwydd Terry Burns 
Cadeirydd  
3 Gorffennaf 2020 

Y Fonesig Melanie Dawes DCB   
Y Prif Weithredwr a’r Swyddog Cyfrifyddu 
3 Gorffennaf 2020    

19.  Datganiad am Newidiadau mewn Ecwiti
Am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020

Nodiadau
Cronfa wrth gefn 

£’000

Balans ar 1 Ebrill 2018 28,344

Newidiadau mewn ecwiti ar gyfer 2018/19

Ailfesur pensiynau 20  (196)

Diffyg am y flwyddyn (229,593)

Cyfanswm gwariant cynhwysfawr ar gyfer 2018/19 (229,789)

Balans ar 31 Mawrth 2019 (201,445)

Newidiadau mewn ecwiti ar gyfer 2019/20

Ailfesur pensiynau 20 4,534

Gwarged am y flwyddyn  226,671

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am 2019/20 231,205

Balans ar 31 Mawrth 2020 29,760

Mae’r nodiadau a’r polisïau cyfrifyddu ar dudalennau 115 i 154 yn rhan o’r datganiadau ariannol hyn.
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20. Datganiad am y Llifoedd Arian   
Am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020  

Nodiadau
2019/20 

£’000
2018/19 

£’000

Llifoedd arian o weithgareddau gweithredu

Gwarged/(diffyg) gweithredu 227,347 (230,033)

Addasiadau ar gyfer trafodiadau anariannol

Dibrisiant 8 2,115 2,448

Dibrisiant asedau hawl i ddefnyddio 9 4,775 -

Amorteiddiad 10 265 636

Colled ar waredu asedau anghyfredol 6 97 93

Cynnydd mewn symiau masnach derbyniadwy a symiau derbyniadwy eraill 11,12 (761) (5,223)

Cynnydd/(Gostyngiad) mewn symiau masnach taladwy a symiau taladwy eraill 14,15 7,134 (12,337)

(Lleihad)/Cynnydd mewn darpariaethau 17 (229,032) 231,970

Lleihad mewn pensiwn ymddeol 20 55 790

Mewnlif / (all-lif) arian net o weithgareddau gweithredu 11,995 (11,656)

Llifoedd arian o weithgareddau buddsoddi

Prynu eiddo, peiriannau a chyfarpar 8 (895) (5,558)

Prynu asedau anniriaethol 10 (68) (385)

Enillion o werthu asedau anghyfredol 3 51

All-lif arian net o weithgareddau buddsoddi (960) (5,892)

Llifoedd arian o weithgareddau cyllido

Taliadau rhwymedigaethau lesoedd 16 (4,893) -

All-lif arian net o weithgareddau cyllido (4,893) -

Cynnydd/(Lleihad) mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian 
parod yn ystod y flwyddyn

6,142 (17,548)

Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar ddechrau’r flwyddyn 7,685 25,233

Cynnydd/(Lleihad) mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod 
yn ystod y flwyddyn

6,142 (17,548)

Cronfeydd net terfynol 13 13,827 7,685 

Mae’r nodiadau a’r polisïau cyfrifyddu ar dudalennau 115 i 154 yn rhan o’r datganiadau ariannol hyn.
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21. Nodiadau i’r Cyfrifon
am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020

1.  Y sail dros gyflwyno a’r prif 
bolisïau cyfrifyddu

Mae’r Swyddfa Gyfathrebiadau (Ofcom) yn 
gorfforaeth statudol sydd wedi’i lleoli yn y 
Deyrnas Unedig, ac mae’n darparu amrediad 
eang o wasanaethau rheoleiddio. Cafodd 
datganiadau ariannol Ofcom ar gyfer 31 Mawrth 
2020 eu paratoi’n unol â’r Safonau Adroddiadau 
Ariannol Rhyngwladol (IFRS), a gyhoeddir gan y 
Bwrdd Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol (IASB), 
yn ogystal â’r dehongliadau a gyhoeddir gan 
y Pwyllgor Dadansoddi Adroddiadau Ariannol 
Rhyngwladol (IFRIC), fel y’u cymeradwywyd gan yr 
Undeb Ewropeaidd.

Paratowyd y datganiadau ariannol hyn o dan y 
confensiwn cost hanesyddol, ar wahân i’r gwaith 
o ailbrisio rhai asedau anghyfredol ac offerynnau 
ariannol sy’n cael eu mesur yn ôl symiau wedi’u 
hailbrisio neu werth teg, os o gwbl, ar sail busnes 
byw, yn unol â’r Safonau Adroddiadau Ariannol 
Rhyngwladol (IFRS). Paratoir y datganiadau 
ariannol ar sail holl ddehongliadau a safonau 
cyfrifyddu IFRS ac yn unol â Deddf Cwmnïau 
2006 sy’n berthnasol i gwmnïau sy’n llunio 
adroddiadau o dan IFRS ac Erthygl 4 o Reoliad IAS 
yr Undeb Ewropeaidd, ac eithrio pan fydd Deddf 
Swyddfa Gyfathrebiadau 2002 yn eu dirymu. 
Paratoir y datganiadau ariannol hyn yn unol â’r 
cyfarwyddyd ar gyfrifon gan yr Adran Busnes, 
Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) a’r Adran 
dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau a 
Chwaraeon (DCMS).

Caiff symiau yn y Datganiadau Ariannol eu 
datgan mewn punnoedd sterling, i’r fil agosaf, sef 
yr arian y mae Ofcom yn delio ag ef.

a)   Mabwysiadu safonau newydd 
a diwygiedig

Mae rhai safonau newydd, dehongliadau a 
diwygiadau i safonau cyfredol, a restrir isod, wedi 
cael eu cyhoeddi ond nid ydynt yn cael effaith 
sylweddol ar ddatganiadau ariannol Ofcom. Mae’r 
safon a’r datganiad isod yn berthnasol i’r cyfnod 
cyfrifyddu cyfredol.

•  Diwygiadau i IAS 19 Diwygio, Cwtogi neu Setlo 
Cynllun sy’n berthnasol i gyfnodau blynyddol 
sy’n dechrau ar 1 Ionawr 2019 neu ar ôl hynny. Ar 
gyfer Ofcom, y dyddiad trosglwyddo yw dechrau’r 
flwyddyn ariannol ar 1 Ebrill 2019. Nid yw hyn 
yn effeithio ar ein ffigurau ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020, gan na fu unrhyw 
amgylchiadau a fyddai’n golygu bod setliad neu 
gost gwasanaeth blaenorol yn effeithio ar y 
Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr.

•  Datganiad Ymarfer 2 IFRS: Gwneud 
Penderfyniadau ynghylch Perthnasedd, 
sef canllaw anorfodol i helpu i wneud 
penderfyniadau ynghylch perthnasedd wrth 
baratoi cyfrifon, i gael ei roi ar waith ar unwaith.

Mae safon, diwygiad a dehongliad newydd i’r 
safonau cyfredol – a restrir isod – wedi cael eu 
cyhoeddi, ac maent yn cael effaith sylweddol ar 
ddatganiadau ariannol Ofcom. Mae’r safon isod 
yn ymwneud â’r cyfnod cyfrifyddu cyfredol. 

•  Mae IFRS 16 Lesoedd yn berthnasol i gyfnodau 
blynyddol sy’n dechrau ar 1 Ionawr 2019 
neu ar ôl hynny. Ar gyfer Ofcom, y dyddiad 
trosglwyddo yw dechrau’r flwyddyn ariannol ar 
1 Ebrill 2019.

  Mae’r safon yma, a ddaeth yn lle IAS 17, 
ynghyd â thri Dehongliad (IFRIC 4 ‘Pennu a 
yw Cytundeb yn cynnwys Les’, SIC 15 ‘Lesoedd 
Gweithredol – Cymelliadau’, a SIC 27 
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‘Lesoedd Gweithredol – Cymelliadau’, a SIC 27 
‘Gwerthuso Sylwedd Trafodiadau sy’n ymwneud â 
Ffurf Gyfreithiol Les’) yn mynnu bod lesddeiliaid 
yn cydnabod asedau a rhwymedigaethau pob les, 
oni bai fod cyfnod y les yn 12 mis neu’n llai, neu 
fod gwerth yr ased sylfaenol yn isel. Ar 31 Mawrth 
2020, mae gan Ofcom nifer o lesoedd gweithredol 
a oedd yn arfer, o dan IAS 17, cael eu gosod fel 
treuliau ar sail llinell syth dros gyfnod y les.  

Mae Ofcom wedi defnyddio’r safon ers y 
dyddiad trosglwyddo, gan ddefnyddio’r dull ôl-
weithredol wedi’i addasu, gan addasu enillion 
agoriadol wedi’u cadw a pheidio ag ailddatgan 
ffurfiau cymharol. Mae hyn yn golygu cyfrifo’r 
rhwymedigaeth asedau hawl i ddefnyddio a’r 
rhwymedigaeth lesoedd ar sail gwerth presennol 
taliadau’r les sy’n weddill ar bob contract les 
perthnasol ar y dyddiad trosglwyddo, wedi’i 
ddisgowntio’n unol â chyfarwyddyd Trysorlys Ei 
Mawrhydi. Roedd y rhwymedigaeth asedau hawl 
i ddefnyddio a’r rhwymedigaeth lesoedd wedi 
cynyddu £51,563k ar 1 Ebrill 2019, gan addasu ar 
gyfer balans TAW nad oes modd ei adennill. Nid 
oes effaith ar enillion wedi’u cadw ar 1 Ebrill 2019.

Cyn y cyfnod trosglwyddo, roedd yn bosib y 
byddai’r gyfradd ddisgownt, adnewyddu a 
newidiadau i’r portffolio lesoedd i gyd yn newid 
mewn cyfnodau yn y dyfodol, felly nid yw’r 
addasiad trosglwyddo go iawn wedi arwain 
at newid sylweddol i’r datgeliad meintoli a 
amcangyfrifwyd yn y flwyddyn flaenorol. 

Wrth ddefnyddio IFRS 16 am y tro cyntaf, mae 
Ofcom wedi defnyddio’r dulliau ymarferol 
canlynol a ganiateir gan y safon:

 –  Mae Ofcom wedi coladu’r wybodaeth 
am y les weithredol er mwyn asesu’r 
addasiad cronnus wedi’i ddiweddaru 
wrth drosglwyddo, ac wedi dewis peidio 
â defnyddio IFRS 16 gyda chontractau nad 
ydynt yn cynnwys les o dan IAS 17 ac IFRIC 
4 Pennu a yw Cytundeb yn cynnwys Les.

 –  Defnyddio un gyfradd ddisgownt 
gyda phortffolio o lesoedd sydd â 
nodweddion gweddol debyg.

 –  Cyfrifyddu lesoedd gweithredol sydd â 
llai na 12 mis ar ôl yn nhymor y les ar 
1 Ebrill 2019 fel lesoedd tymor byr.

 –  Cyfrifyddu lesoedd gweithredol lle mae 
gwerth yr ased sylfaenol yn isel.

 –  Eithrio costau uniongyrchol cychwynnol ar 
gyfer mesur yr asedau hawl i ddefnyddio ar 
y dyddiad dechrau defnyddio. Ar y dyddiad 
hwn, mae Ofcom hefyd wedi dewis mesur 
yr ased hawl i ddefnyddio ar sail swm 
sy’n hafal i’r rhwymedigaeth lesoedd a 
addaswyd ar gyfer unrhyw daliadau ymlaen 
llaw neu daliadau cronedig ar gyfer les, a 
oedd yn bodoli ar y dyddiad trosglwyddo.

 –  Defnyddio ôl-ddoethineb wrth bennu 
cyfnod y les pan fydd y contract 
yn cynnwys dewisiadau i ymestyn 
y les neu i ddod â hi i ben.
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£’000

Ymrwymiadau lesoedd gweithredol a ddatgelwyd ar 31 Mawrth 2019 68,320 

Wedi’u disgowntio gan ddefnyddio cyfradd Trysorlys EM o 1.99% (6,898)

(Llai): lesoedd tymor byr a gydnabyddir ar sail llinell syth fel gwariant (49)

(Llai): lesoedd sy’n isel eu gwerth a gydnabyddir ar sail llinell syth fel gwariant (25)

(Llai): contractau wedi’u hailasesu fel cytundebau gwasanaeth -

(Ychwanegu): addasiadau oherwydd bod opsiynau ymestyn a therfynu wedi cael eu 
trin yn wahanol

(9,785)

Ychwanegu/(Llai): addasiadau sy’n ymwneud â newidiadau yn y mynegai neu’r gyfradd 
sy’n effeithio ar daliadau amrywiol

-

Rhwymedigaethau lesoedd a gydnabuwyd ar 1 Ebrill 2019 51,563

Nid oes safon, diwygiad na dehongliad newydd arall i safon gyfredol wedi cael eu cyhoeddi, sy’n effeithio 
ar ddatganiadau ariannol Ofcom sy’n berthnasol i gyfnodau cyfrifyddu yn y dyfodol.

Mae’r canlynol yn cysoni cyfanswm yr ymrwymiadau lesoedd gweithredol ar 31 Mawrth 2019 (fel y datgelir yn 
y datganiadau ariannol hyd 31 Mawrth 2019) â’r rhwymedigaethau lesoedd a gydnabuwyd ar 1 Ebrill 2019:

b)  Cydnabod incwm  

Mae incwm yn cynnwys gwerth teg y taliadau 
sydd wedi’u derbyn neu sydd i’w derbyn yn ystod 
gweithgareddau arferol Ofcom. Dangosir incwm 
yn net o dreth ar werth, enillion, ad-daliadau 
a gostyngiadau. Mae Ofcom yn cydnabod 
incwm pan fydd y swm yn gallu cael ei fesur yn 
ddibynadwy, a’i bod yn debygol y bydd buddion 
economaidd yn llifo i’r endid yn y dyfodol.

Mae IFRS 15 Refeniw o Gontractau gyda 
Chwsmeriaid: yn cynnwys model pum cam ar gyfer 
cydnabod incwm sy’n deillio o gontractau gyda 
chwsmeriaid. Yr egwyddor graidd oedd cydnabod 
incwm er mwyn iddo ddangos trosglwyddo’r 
nwyddau neu’r gwasanaethau sydd wedi cael 
eu haddo i gwsmeriaid mewn swm a oedd yn 
adlewyrchu’r ystyriaeth y mae’r endid yn disgwyl 
cael hawl iddo yn gyfnewid am y nwyddau neu’r 
gwasanaethau hynny. Roedd Ofcom wedi ystyried 
y broses pum cam ac wedi penderfynu peidio â 
newid y ffordd mae incwm yn cael ei gydnabod:

•  Ym mhob blwyddyn ariannol, mae’n rhaid i 
Ofcom gydbwyso ei wariant gyda’i incwm. 
Mae’r statud yn mynnu bod Ofcom yn codi 

incwm o bob un o’r sectorau mae’n eu 
rheoleiddio er mwyn talu am y costau a gaiff 
Ofcom wrth reoleiddio’r sector hwnnw ynghyd 
â chyfran briodol o ‘gostau cyffredin’ Ofcom 
ar gyfer pob un o’r sectorau hynny. Felly, mae 
Deddfwriaeth yn darparu’r gorfodadwyedd ar 
y naill barti a’r llall er mwyn galluogi Ofcom i 
adennill ei gostau gan drydydd partïon.

•  Mae’r rhwymedigaethau perfformiad yn 
ymwneud â’r gwaith sylfaenol a wneir 
gan Ofcom fel rheoleiddiwr y sector 
Cyfathrebiadau, ac fel y nodir yn y Cynllun 
Blynyddol a gyhoeddir.

•  Caiff y ffioedd eu cyfrifo ar sail adennill costau 
fel y nodir yng nghyllideb Ofcom ac wedi’u 
haddasu ar gyfer adennill gormod neu ddim 
digon yn y flwyddyn flaenorol. Bydd yr holl 
ffioedd yn cael eu cyhoeddi yn y Tablau Tariff 
ar gyfer pob blwyddyn ariannol.

•  Caiff costau eu dyrannu i drydydd partïon 
yn unol â Datganiad o Egwyddorion Codi Tâl 
Ofcom. Mae hyn yn sicrhau bod y taliadau’n 
adlewyrchu’r costau a ddyrennir i’r sector 
priodol ac yn unol â throsiant perthnasol.
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Incwm rhanddeiliaid

Ffioedd gweinyddu gwasanaethau post, 
rhwydweithiau a gwasanaethau

Caiff y ffioedd hyn eu codi ar randdeiliaid yn y 
rhwydweithiau a’r gwasanaethau post sy’n gweithredu 
o dan gyfundrefn heb drwydded, ond sy’n dod o dan 
bwerau rheoleiddio Ofcom. Mae’r costau hyn yn 
gyfuniad o wariant a gynlluniwyd ar gyfer ein gwaith 
rheoleiddio, fel y nodir yn y Cynllun Blynyddol, ac 
addasiadau i’r flwyddyn flaenorol. Cyfrifir yr incwm hwn 
ar sail gronnus. Ar ôl penderfynu’n derfynol ar y costau 
ar ddiwedd y flwyddyn, bydd incwm sy’n fwy na’r arian 
sydd wedi’i wario yn cael ei drin fel incwm gohiriedig, a’i 
gyflwyno yn y Datganiad am y Sefyllfa Ariannol fel swm 
sy’n daladwy. Yn groes i hynny, os bydd yr arian sydd 
wedi’i wario yn fwy na’r incwm a gafwyd, bydd yn cael 
ei drin fel incwm cronedig a’i gyflwyno yn y Datganiad 
am y Sefyllfa Ariannol fel swm sy’n dderbyniadwy ar 
ddiwedd y cyfnod adrodd. Os oes gormod o incwm wedi 
cael ei adennill, neu os nad oes digon o incwm wedi 
cael ei adennill, bydd hynny’n cael ei adlewyrchu yng 
nghostau’r flwyddyn ariannol ganlynol.  

Cadwyn atal

Ym mis Hydref 2018, dyfarnwyd grant i ni gan 
Innovate UK, rhan o UK Research and Innovation, corff 
cyhoeddus anadrannol a ariennir gan Lywodraeth 
y DU. Dyfarnwyd y grant o dan Gronfa Arloesi’r 
Rheoleiddiwr, a sefydlwyd ar gyfer rheoleiddwyr 
yn y DU i helpu i sbarduno arloesedd yn y sector 
cyhoeddus. Roedd ein prosiect yn seiliedig ar 
ddefnyddio technoleg cadwyn atal i wella’r rheolaeth 
ar rifau ffôn y DU, a rheoli hunaniaeth ddigidol. Mae 
swm y dyfarniad yn amodol ar arian cyfatebol (Ofcom 
25%, grant 75%) a chafodd ei ymestyn ym mis Awst 
2019.  Mae incwm yn cael ei gydnabod ar sail gronnus 
a chaiff ei addasu yn y flwyddyn ariannol ganlynol os 
oes gormod o incwm wedi cael ei adennill, neu os nad 
oes digon o incwm wedi cael ei adennill.

Ffioedd trwyddedau darlledu

Mae incwm o ffioedd trwyddedau darlledu’n 
cynrychioli’r swm a anfonebir i ddeiliaid trwyddedau 
darlledu ar gyfer ein gwaith rheoleiddio arfaethedig, 
gan gynnwys unrhyw addasiadau i’r flwyddyn 

•  Caiff incwm ei gydnabod yn y flwyddyn y ceir 
y rhwymedigaeth perfformiad (cost). Bydd 
adennill gormod neu ddim digon o incwm yn 
cael ei gronni neu ei ohirio a bydd taliadau yn 
y dyfodol yn cael eu haddasu yn unol â hynny.  

•  Mae incwm hefyd yn cael ei gydnabod ar 
gyfer y costau hynny lle nad oes modd codi 
ffioedd na thaliadau ar randdeiliaid, yn bennaf 
am gost rheoli sbectrwm drwy gadw ffioedd 
trwyddedau’r Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr 
yn unol ag adran 401 o Ddeddf Cyfathrebiadau 
2003 a’r Datganiad o Egwyddorion Cyllido.

Cymorth Grant DCMS

Darperir cymorth grant gan yr Adran dros Dechnoleg 
Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon i ariannu 
rhaglen clirio’r band 700MHz. Mae’r rhaglen hon yn 
goruchwylio’r gwaith o glirio’r band UHF 700MHz 
(gan gynnwys lleihau unrhyw ymyriant posib).  Caiff 
y gwaith clirio ei wneud gan drydydd partïon sy’n 
cael eu talu drwy grantiau cyfalaf sydd wedi cael eu 
hystyried a’u cymeradwyo mewn egwyddor gan Fwrdd 
Rheoli’r Rhaglen Clirio a Dyfarnu Sbectrwm, cyn cael eu 
cymeradwyo’n derfynol gan Drysorlys EM. 

Mae’r rheini sy’n cael grantiau ar gyfer y rhaglen yn 
gofyn am gyllid gan Ofcom ar ôl i amodau’r grant gael 
eu bodloni.  O ran y grantiau a ddyfarnwyd, dim ond am 
y costau gwirioneddol sydd wedi codi y bydd Ofcom yn 
talu, a bydd yn cydnabod y costau wrth gytuno i dalu’r 
arian y gofynnwyd amdano i’r derbynnydd.

Cadw Derbyniadau Deddf 
Telegraffiaeth Ddi-Wifr (WTA)

Telir ffioedd i Ofcom mewn perthynas â’n 
swyddogaeth rheoli sbectrwm.  Yn dilyn gweithredu 
Deddf yr Economi Ddigidol 2017, caiff Ofcom gadw’r 
cyfryw symiau i ariannu ei swyddogaethau rheoli 
sbectrwm cyffredinol, ac i dalu costau cyflawni ei 
swyddogaethau eraill na all godi ffioedd a thaliadau 
ar eu cyfer fel arall.  Pennir y swm misol a gedwir gan 
y gwariant a gynlluniwyd ar gyfer y swyddogaethau 
hyn. Mae incwm yn cael ei gydnabod ar sail gronnus, a 
bydd y swm a gedwir ar gyfer y mis canlynol yn cael ei 
addasu os oes gormod o incwm wedi cael ei adennill, 
neu os nad oes digon o incwm wedi cael ei adennill. 
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c)  MG Alba

Yn unol ag Adran 210 o Ddeddf Cyfathrebiadau 
2003 ac Adran 183 o Ddeddf Darlledu 1990, mae’r 
symiau mae Gweinidogion yr Alban yn eu talu 
i Ofcom yn cael eu talu wedyn gan Ofcom i’r 
Gronfa Darlledu Gaeleg a reolir gan MG Alba. O 
ganlyniad, nid yw hyn yn cael ei adlewyrchu yn 
natganiadau ariannol Ofcom.

d)   Derbyniadau a gasglwyd gan Ofcom 
o fewn cwmpas Adran 400 o Ddeddf 
Cyfathrebiadau 2003 

O dan Adran 400 o Ddeddf Cyfathrebiadau 2003, 
rhaid i Ofcom gasglu ffioedd a thaliadau. Cesglir 
yr incwm o bum prif ffynhonnell: 

• Ffioedd trwydded y Ddeddf Telegraffiaeth Ddi-wifr 

• Ffioedd sbectrwm Adran Llywodraeth 

• Cosbau Ariannol 

•  Taliadau Ychwanegol oddi wrth y rheini sy’n dal 
trwyddedau ar gyfer teledu a radio; a 

• Rhifau daearyddol 

Cafodd yr incwm a gasglwyd (ac eithrio’r incwm 
a gadwyd o dan Ddeddf yr Economi Ddigidol 
2017) ei drosglwyddo i Gronfa Gyfunol y DU yn 
Nhrysorlys EM, yr Adran Cyllid a Phersonél – 
Gogledd Iwerddon (DFPNI) ac i Drysorlysoedd Ynys 
Manaw, Beilïaeth Jersey, a Beilïaeth Guernsey 
o dan Offeryn Statudol 1991, Rhifau 998, 1710 ac 
1709 y naill a’r llall, yn uniongyrchol neu drwy’r 
Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant y 
Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) fel y corff sy’n 
noddi Ofcom. 

Mae Ofcom yn paratoi set o ddatganiadau 
ariannol ar wahân hyd at 31 Mawrth bob 
blwyddyn at ddibenion Adran 400 o Ddeddf 
Cyfathrebiadau 2003. Caiff y rhain eu cyflwyno 
gerbron Senedd y DU.

flaenorol.  Cyfrifir yr incwm hwn ar sail gronnus. Caiff 
incwm sy’n fwy na’r arian sydd wedi’i wario yn y sector 
darlledu ei drin fel incwm gohiriedig, a’i gyflwyno 
yn y Datganiad am y Sefyllfa Ariannol fel swm sy’n 
daladwy. Os bydd yr arian sydd wedi’i wario yn fwy 
na’r incwm a gafwyd, bydd yn cael ei drin fel incwm 
cronedig a’i gyflwyno yn y Datganiad am y Sefyllfa 
Ariannol fel swm sy’n dderbyniadwy ar ddiwedd y 
cyfnod adrodd.  Os oes gormod o incwm wedi cael 
ei adennill, neu os nad oes digon o incwm wedi cael 
ei adennill, bydd hynny’n cael ei adlewyrchu yng 
nghostau’r flwyddyn ariannol ganlynol. 

Ffioedd ymgeisio

Am resymau ymarferol, rydym yn codi ffioedd 
penodedig ar gyfer gweithgareddau rheoleiddio ar 
wahân sydd o dan reolaeth rhanddeiliaid unigol (er 
enghraifft, cais am drwydded darlledu), neu lle nad yw’r 
trosiant perthnasol yn sail briodol ar gyfer codi ffi (er 
enghraifft, radio cymunedol). Ni ellir ad-dalu’r ffioedd 
hyn, ac felly fe’u cofnodir fel refeniw adeg derbyn cais 
y rhanddeiliad. Fodd bynnag, os oes gormod o incwm 
wedi cael ei adennill, neu os nad oes digon o incwm 
wedi cael ei adennill, caiff hynny ei wrthbwyso yn 
erbyn cyfanswm costau’r sector yn y flwyddyn ganlynol.  
Er enghraifft, os yw cyfanswm y gwariant ar gyfer 
ceisiadau radio yn fwy na’r refeniw o’r ceisiadau, bydd 
yr incwm annigonol sydd wedi’i adennill yn cael ei 
gynnwys yng nghyfanswm y costau rheoleiddio radio 
sydd i’w hadennill gan dalwyr ffi’r drwydded radio.  

Systemau gwybodaeth a rhwydweithiau

Mae incwm gan randdeiliaid systemau Gwybodaeth 
a Rhwydweithiau (NIS) yn cynrychioli’r symiau sy’n 
ddyledus gan weithredwyr dynodedig gwasanaethau 
hanfodol ar gyfer ein gwaith rheoleiddio.  Cyfrifir 
yr incwm hwn ar sail gronnus. Yn unol â rheoliadau 
NIS, mae’r incwm hwn yn cael ei adennill mewn 
ôl-daliadau; felly bydd yr arian sydd wedi’i wario 
yn cael ei drin fel incwm cronedig, a’i gyflwyno yn 
y Datganiad am y Sefyllfa Ariannol fel swm sy’n 
dderbyniadwy ar ddiwedd y cyfnod adrodd.  

Incwm arall

Cyfrifir incwm anstatudol ar sail gronnus, a chaiff 
ei gyfateb i’r gwariant y mae’n cyfrannu ato.  
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Felly, ni wneir unrhyw dderbyniadau, taliadau 
nac eitemau Datganiad am y Sefyllfa Ariannol 
yn Natganiadau Ariannol Ofcom o ran trafodion 
sy’n gysylltiedig ag Adran 400, onid yw’r taliadau 
a’r ffioedd wedi’u casglu a’u rhoi ym mhrif gyfrif 
banc Ofcom ar ddiwedd y cyfnod adrodd. 

e)  Eiddo, peiriannau a chyfarpar  

Mae eiddo, peiriannau a chyfarpar yn 
cynnwys prynu asedau newydd ac ymestyn, 
datblygu neu ddisodli’r asedau presennol.

Y trothwy cyfalafu lleiaf yw £2,500 a chaiff eiddo, 
peiriannau a chyfarpar eu cofnodi ar sail cost 
neu gost dybiedig, llai dibrisiant cronedig ac 
unrhyw golledion amhariad. Defnyddir trothwyon 
cyfalafu ar gyfer eitemau unigol oni bai ei 
bod yn fwy priodol cymhwyso’r meini prawf i 
werth cyfunol. Er enghraifft, mae caledwedd 
cyfrifiadurol sefydlog fel gweinyddion, muriau 
cadarn a switshis rhwydwaith a ddefnyddir 
mewn swyddfeydd yn cael eu cyfalafu. Ond 
mae offer TG isel ei werth, byr ei oes y gellir 
ei symud yn costio llawer, gan nad oes gan 
Ofcom reolaeth dros yr amgylchedd ffisegol 
na’r ffordd y gwneir defnydd ohono.

Dim ond pan fydd yn debygol y bydd buddion 
economaidd sy’n gysylltiedig â’r eitem yn 
llifo i Ofcom yn y dyfodol, ac y gellir mesur 
cost yr eitem yn ddibynadwy, y caiff costau 
dilynol eu cynnwys yn swm cario ymlaen yr 
ased neu eu cydnabod fel ased ar wahân, 
fel y bo’n briodol. Caiff swm cario ymlaen 
y darn a ddisodlir ei ddatgydnabod.

Caiff eiddo, peiriannau a chyfarpar eu dibrisio 
fel a ganlyn, ar sail llinell syth, ar gyfraddau a 
amcangyfrifwyd i ddiddymu eu gwerth ar y llyfrau 
dros eu hamcan oes ddefnyddiol: 

Gosodiadau a Ffitiadau – 
Gwelliannau Prydles

Cyfnod y 
brydles

Gosodiadau a Ffitiadau – Dodrefn 7 mlynedd  

Cyfarpar Swyddfa a Maes 4 i 7 mlynedd

Caledwedd Cyfrifiadurol 3 i 5 mlynedd

Cerbydau Modur 5 mlynedd 

Caiff dibrisiant ei ddyrannu i’r Datganiad o 
Incwm Net Cynhwysfawr, o’r mis yn dilyn y 
mis lle mae ased yn cael ei roi ar waith. Caiff 
oes ddefnyddiol a gwerthoedd gweddilliol 
yr asedau eu hadolygu, a’u haddasu os yw’n 
briodol, ar ddiwedd pob cyfnod adrodd.

Mae asedau sy’n cael eu hadeiladu yn 
cynrychioli’r costau a wynebwyd yn 
datblygu asedau diriaethol. Ar ôl cwblhau’r 
gwaith, bydd yr asedau hyn yn cael eu 
trosglwyddo i’r dosbarth perthnasol o ased 
a’u dibrisio yn unol â’r polisi cyfrifyddu.

Mae enillion a cholledion ar yr hyn a 
waredir yn cael eu cydnabod o dan ‘Colled/
(Elw) wrth waredu asedau anghyfredol’ yn 
y nodyn ‘Gwariant gweithredu arall’ yn y 
Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr.
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f)   Rhwymedigaeth asedau hawl i 
ddefnyddio a rhwymedigaeth lesoedd

Fel y disgrifir yn Nodyn 1, mae Ofcom wedi rhoi 
IFRS 16 ar waith gan ddefnyddio’r dull ôl-weithredol 
wedi’i addasu, ac felly nid oes gwybodaeth 
gymharol wedi cael ei hailddatgan. Mae hyn yn 
golygu bod gwybodaeth gymharol yn dal i gael ei 
chofnodi o dan IAS 17 ac IFRIC 4.

Ar gyfer unrhyw gontractau newydd a wnaed ar 1 
Ebrill 2019 neu ar ôl hynny, mae Ofcom yn ystyried 
a yw contract yn les, neu’n cynnwys les. Diffinnir les 
fel contract, neu ran o gontract, sy’n cyfleu’r hawl 
i ddefnyddio ased (yr ased sylfaenol) am gyfnod 
yn gyfnewid am dâl cydnabyddiaeth. I gymhwyso’r 
diffiniad hwn, mae Ofcom yn asesu a yw’r contract 
yn bodloni tri gwerthusiad allweddol, sef: 

•  a yw’r contract yn cynnwys ased dynodedig, 
sydd naill ai wedi’i nodi’n benodol yn y 
contract neu wedi’i nodi’n ymhlyg drwy gael ei 
nodi ar yr adeg y daw’r ased ar gael i Ofcom.

•  a oes gan Ofcom yr hawl i gael yr holl fanteision 
economaidd o ddefnyddio’r ased dynodedig 
drwy gydol y cyfnod defnyddio, wrth ystyried ei 
hawliau o fewn cwmpas diffiniedig y contract.

•  a oes gan Ofcom yr hawl i fynnu sut mae’r ased 
dynodedig yn cael ei ddefnyddio drwy gydol y 
cyfnod defnyddio. Mae Ofcom yn asesu a oes 
ganddo’r hawl i fynnu ‘sut ac at ba ddiben’ y 
mae’r ased yn cael ei ddefnyddio drwy gydol y 
cyfnod defnyddio.

Ar ddyddiad cychwyn y les, mae Ofcom yn cydnabod 
y rhwymedigaeth asedau hawl i ddefnyddio a’r 
rhwymedigaeth lesoedd, heb gynnwys TAW, ar 
y fantolen. Caiff asedau hawl i ddefnyddio eu 
mesur ar sail cost, sy’n cynnwys mesur cychwynnol 
o’r rhwymedigaeth lesoedd, amcangyfrif o 
unrhyw gostau i ddatgymalu a thynnu’r ased ar 
ddiwedd y les, ac unrhyw daliadau les a wnaed 
cyn dyddiad dechrau’r les (heb gynnwys unrhyw 
gymelliadau a gafwyd) hyd at ddiwedd neu 
estyniad y les, pa un bynnag sydd hwyraf, neu 
hyd at derfyniad y les os yw’n berthnasol.

Mae Ofcom yn dibrisio’r asedau hawl i ddefnyddio 
ar sail llinell syth ar gyfraddau a amcangyfrifwyd 
i ddiddymu eu gwerth ar y llyfrau o’r mis y mae 
ased yn cael ei roi ar waith, hyd at ddiwedd oes 
ddefnyddiol ased hawl i ddefnyddio neu ddiwedd 
cyfnod y les – pa un bynnag yw’r cynharaf. Caiff 
oes ddefnyddiol a gwerthoedd gweddilliol yr 
asedau eu hadolygu, a’u haddasu os yw’n briodol, 
ar ddiwedd pob cyfnod adrodd. Mae Ofcom hefyd 
yn asesu’r ased hawl i ddefnyddio am amhariad 
pan fydd dangosyddion o’r fath yn bodoli.

Y trothwy cyfalafu isaf yw £2,500 a chofnodir 
asedau hawl i ddefnyddio ar sail cyfanswm 
costau’r contract ar brydles, llai dibrisiant 
cronedig ac unrhyw golledion amhariad. Mae 
trothwyon cyfalafu’n cael eu defnyddio ar gyfer 
eitemau unigol oni bai ei bod yn fwy priodol 
cymhwyso’r meini prawf i werth cyfunol. 

Yn dilyn y mesur cychwynnol, caiff swm cario 
ymlaen yr ased hawl i ddefnyddio ei addasu yn 
ôl yr un swm â’r addasiad i werth cario ymlaen y 
rhwymedigaeth lesoedd. Nid oes elw na cholled 
yn syth, ond bydd y llifoedd arian diwygiedig yn 
effeithio ar y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr 
dros weddill cyfnod y les. Mae eithriadau i’r 
egwyddor hon: pan fydd gostyngiad yng ngwerth 
cario ymlaen y rhwymedigaeth lesoedd yn fwy na 
gwerth cario ymlaen yr ased hawl i ddefnyddio 
perthnasol ar adeg yr ailfesur – os felly caiff yr 
ased ei ostwng i ddim, a bydd y swm dros ben 
yn cael ei gydnabod yn y Datganiad o Incwm 
Net Cynhwysfawr – ac mewn sawl achos lle mae 
addasiad i les yn lleihau cwmpas les bresennol. 
Bydd ailbrisiadau o asedau hawl i ddefnyddio, os 
oes rhai, yn cael eu cydnabod yn y gronfa ailbrisio.

Mae Ofcom yn mesur y rhwymedigaeth 
lesoedd ar werth presennol y taliadau les 
sydd heb eu talu ar y dyddiad cychwyn, wedi’i 
disgowntio gan ddefnyddio’r gyfradd llog 
sydd yn y les os yw’r gyfradd honno ar gael 
yn hwylus, neu’n unol â chyfradd Trysorlys 
EM o 1.27% ar gyfer blwyddyn galendr 2020 
( 1.99% ar gyfer blwyddyn galendr 2019).
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fewnol, caiff costau datblygu eu cofnodi fel 
gwariant yn y cyfnod y wynebwyd y gwariant. 

Dim ond pan fydd yn debygol y bydd buddion 
economaidd sy’n gysylltiedig â’r eitem yn llifo i 
Ofcom yn y dyfodol, ac y gellir mesur cost yr eitem 
yn ddibynadwy, y caiff costau dilynol eu cynnwys 
yn swm cario ymlaen yr ased neu eu cydnabod 
fel ased ar wahân, fel y bo’n briodol. Caiff swm 
cario ymlaen y darn a ddisodlir ei ddatgydnabod.

Caiff amorteiddiad ar asedau anniriaethol a 
gyfalafwyd ei gofnodi ar y Datganiad o Incwm 
Net Cynhwysfawr ar sail llinell syth, o’r mis 
yn dilyn y mis pan fydd ased yn cael ei roi ar 
waith, dros amcan oes ddefnyddiol yr ased o 3 i 
5 mlynedd. Caiff oes ddefnyddiol a gwerthoedd 
gweddilliol yr asedau eu hadolygu, a’u haddasu 
os yw’n briodol, ar ddiwedd pob cyfnod adrodd.

Mae systemau sy’n cael eu datblygu yn cynnwys 
costau a geir wrth ddatblygu meddalwedd a 
fydd yn disodli rhai o’r rhaglenni presennol. Ar 
ôl cwblhau’r gwaith, bydd yr asedau hyn yn cael 
eu trosglwyddo i’r dosbarth perthnasol o ased 
a’u hamorteiddio yn unol â’r polisi cyfrifyddu.

Mae enillion a cholledion ar yr hyn a 
waredir yn cael eu cydnabod o dan ‘Colled/
(Elw) wrth waredu asedau anghyfredol’ yn 
y nodyn ‘Gwariant gweithredu arall’ yn y 
Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr.

h)   Amhariad ar Eiddo, Offer a 
Chyfarpar ac Asedau Anniriaethol

Ar bob dyddiad adrodd, caiff gwerth cario ymlaen 
asedau anghyfredol ei adolygu i weld a oes 
unrhyw arwydd bod amhariad wedi digwydd i 
werth cario ymlaen yr asedau, yn unol ag IAS 36 
Amhariad ar Asedau.

Caiff swm cario ymlaen ased ei briodoli’n syth, fel 
colled amhariad, i’w swm adenilladwy os yw swm 
cario ymlaen yr ased yn fwy na’r amcangyfrif o’r 
swm adenilladwy.

Caiff amhariadau sylweddol eu datgelu ar 
wahân yn y nodiadau i’r Datganiad o Incwm 

Mae taliadau lesoedd a gynhwysir wrth fesur y 
rhwymedigaeth lesoedd yn cynnwys taliadau 
sefydlog (gan gynnwys rhai sefydlog yn y bôn) ac, 
os oes rhai, y taliadau amrywiol ar sail mynegai neu 
gyfradd, symiau y disgwylir iddynt fod yn daladwy o 
dan warant gwerth gweddilliol, a thaliadau sy’n codi 
o opsiynau sy’n eithaf sicr o gael eu harfer.

Yn dilyn y mesur cychwynnol, bydd y rhwymedigaeth 
yn cael ei lleihau ar gyfer taliadau a wneir a’i 
gynyddu ar gyfer llog. Caiff ei ailfesur i adlewyrchu 
unrhyw ailasesiad neu addasiad, neu os oes 
newidiadau mewn taliadau sefydlog yn y bôn. 
Pan gaiff y rhwymedigaeth lesoedd ei hailfesur, 
adlewyrchir yr addasiad cyfatebol yn yr ased 
hawl i ddefnyddio, neu’r Datganiad o Incwm Net 
Cynhwysfawr os yw’r ased hawl i ddefnyddio eisoes 
wedi’i leihau i sero.

Mae Ofcom wedi dewis rhoi cyfrif am lesoedd 
tymor byr ac am lesoedd asedau isel eu gwerth 
gan ddefnyddio’r dulliau ymarferol. Yn hytrach na 
chydnabod rhwymedigaeth asedau hawl i ddefnyddio 
a rhwymedigaeth lesoedd, mae’r taliadau mewn 
perthynas â’r rhain yn cael eu cydnabod fel gwariant 
yn y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr ar sail 
llinell syth dros gyfnod y les.

g)  Asedau anniriaethol

Ar ôl ei gydnabod i gychwyn, mae ased 
anniriaethol yn cael ei gario ar ei union gost 
llai unrhyw amorteiddiad cronedig ac unrhyw 
golledion amhariad sydd wedi cronni yn unol 
ag IAS 38 Asedau Anniriaethol. Mae’r gwariant 
a gyfalafwyd yn cynnwys costau rhaglenni 
meddalwedd, ffioedd trwyddedau cysylltiedig, 
a’r dechnoleg gwybodaeth sy’n ymwneud â 
datblygu ein systemau craidd. Y trothwy cyfalafu 
lleiaf yw £2,500. Defnyddir trothwyon cyfalafu 
ar gyfer eitemau unigol oni bai ei bod yn fwy 
priodol cymhwyso’r meini prawf i werth cyfunol.

Caiff asedau anghyfredol, anniriaethol, a 
gynhyrchwyd yn fewnol, megis meddalwedd 
cyfrifiadurol, eu cydnabod dim ond os caiff 
ased ei greu y gellir ei ddynodi. Os na ellir 
cydnabod ased anniriaethol a gynhyrchwyd yn 
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Ni cheir llog ar symiau masnach taladwy a 
symiau taladwy eraill, ac maent yn cael eu 
cydnabod yn wreiddiol yn ôl eu gwerth teg. 

Mae symiau taladwy eraill yn cynrychioli arian sy’n 
ddyledus i drydydd partïon ar y dyddiad adrodd.

Incwm gohiriedig - gweler Nodyn 
1(b) cydnabod Incwm.

Risgiau Ariannol a Amhariad 
ar Offerynnau Ariannol

Mae IAS 32 Offerynnau Ariannol: Cyflwyniad yn gofyn 
bod endid yn datgelu’r rôl y mae offerynnau ariannol 
wedi’i chwarae yn ystod y flwyddyn o ran creu neu 
newid y risgiau a wynebir ganddo wrth gyflawni 
ei weithgareddau. Nid yw Ofcom yn agored iawn i 
beryglon o ran hylifedd, cyfraddau llog ac arian cyfred. 
Oherwydd natur gweithgareddau Ofcom, ac oherwydd 
y modd y caiff ei ariannu, nid yw’n agored i’r un risgiau 
ariannol a wynebir gan endidau busnes. 

Hefyd, mae offerynnau ariannol yn chwarae rôl 
gyfyngedig o ran creu neu newid risg o’i gymharu 
â chwmnïau rhestredig y mae IAS 32 yn bennaf 
berthnasol iddynt. Ychydig iawn o bwerau sydd 
gan Ofcom i fenthyg neu i fuddsoddi gwargedion 
o gronfeydd. Nid yw asedau a rhwymedigaethau 
ariannol a gynhyrchir gan weithgareddau gweithredol 
beunyddiol yn newid y risgiau y mae Ofcom yn eu 
hwynebu wrth gyflawni ei weithgareddau.

Nid yw mabwysiadu IFRS 9 Offerynnau Ariannol yn 
cael unrhyw effaith sylweddol ar ganlyniadau Ofcom. 
Nid oes gan symiau masnach derbyniadwy nac asedau 
contract Ofcom unrhyw elfen gyllido sylweddol, ac nid 
ydynt yn agored chwaith i risgiau credyd, oherwydd 
os na fydd digon o ffioedd rhanddeiliaid wedi cael 
eu hadennill mewn blwyddyn, byddant yn cael eu 
hadennill drwy dariffau’r blynyddoedd dilynol. Mae 
Ofcom wedi asesu’r lwfans colledion ar gydnabyddiaeth 
gychwynnol yn unol â swm sy’n cyfateb i’r colledion 
credyd hyd oes a ddisgwylir, ac roedd y canlyniad yn 
amherthnasol. Felly, er mwyn sicrhau bod hyn yn aros 
yr un fath drwy gydol oes y swm derbyniadwy, mae 
Ofcom yn parhau i werthuso cadernid ei reolaeth 
credyd fisol a’i amhariad ar asedau ariannol, os o gwbl, 
ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol.

Net Cynhwysfawr a’r Datganiad am y Sefyllfa 
Ariannol.  Caiff asedau sydd wedi bod yn destun 
amhariad eu hadolygu ar bob dyddiad adrodd i 
weld a ellir gwrthdroi’r amhariad.

i)  Offerynnau Ariannol  

Symiau masnach derbyniadwy a symiau 
derbyniadwy eraill

Symiau masnach derbyniadwy yw’r arian sy’n ddyledus 
gan randdeiliaid am drwyddedau, ffioedd a thaliadau. 
Os disgwylir i’r arian gael ei gasglu mewn blwyddyn 
neu lai (neu yng nghylch gweithredu arferol y busnes 
os yw hynny’n hwy), cânt eu trin fel asedau cyfredol. 
Os na, cânt eu cyflwyno fel asedau anghyfredol.

Ni cheir llog ar symiau masnach derbyniadwy a 
symiau derbyniadwy eraill, a chânt eu cydnabod yn 
wreiddiol yn ôl eu gwerth teg llai unrhyw ddiddymu 
ar gyfer amhariad. Mae enillion a cholledion ar 
fesur dilynol yn cael eu cydnabod fel gwerth teg yn 
llwyr yn y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr.

Mae rhagdaliadau’n daliadau sydd 
wedi cael eu gwneud, ond y buddion 
ohonynt heb gael eu defnyddio.

Incwm cronedig - gweler Nodyn 1(b) Cydnabod Incwm

Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod

Mae arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod 
yn cynnwys arian mewn llaw, arian ar gadw 
mewn banciau a symiau sy’n ddyledus i’r Gronfa 
Gyfunol. Caiff incwm llog sydd i’w dderbyn ar 
arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ei 
gydnabod wrth iddo gael ei ennill.

Symiau masnach taladwy a symiau taladwy eraill

Ystyr symiau masnach taladwy yw dyletswyddau i 
dalu am nwyddau neu wasanaethau a gafwyd gan 
gyflenwyr fel rhan o drefniadau busnes arferol. 
Caiff cyfrifon taladwy eu trin fel rhwymedigaethau 
cyfredol os yw’r taliad yn ddyledus o fewn 
blwyddyn neu lai (neu yng nghylch gweithredu 
arferol y busnes os yw hynny’n hwy). Os na, cânt 
eu cyflwyno fel rhwymedigaethau anghyfredol. 



Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/20124

presennol unrhyw ad-daliadau yn y dyfodol.  Caiff 
colledion ac enillion actiwaraidd eu cydnabod 
o dan (gwariant)/incwm cynhwysfawr arall yn y 
Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr yn llawn 
yn y cyfnod y byddant yn codi.  Mae costau ac 
incwm llog, a chostau gweinyddu’r cynlluniau â’r 
buddion wedi’u diffinio, yn cael eu cydnabod o dan 
(gwariant)/incwm cynhwysfawr yn y Datganiad o 
Incwm Net Cynhwysfawr yn y cyfnod cyfredol.

Mae Ofcom yn cymryd rhan mewn dau gynllun 
pensiwn â’r buddion wedi’u diffinio sy’n 
gysylltiedig â staff a symudodd i Ofcom o 
reoleiddiwr blaenorol. Mae’r cynlluniau hyn wedi 
cael eu cau i aelodau newydd, ac ar ôl ymgynghori 
ag aelodau’r Cynllun mae wedi cael ei gau ar gyfer 
croniadau i’r dyfodol ers 1 Mehefin 2011. 

Mae Cynllun Pensiwn â’r Buddion wedi’u Diffinio 
Ofcom yn darparu buddion sy’n gyfwerth fwy neu 
lai â Phrif Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil 
(PCSPS). Yr ail gynllun yw Cynllun Pensiwn Staff 
Ofcom (ITC gynt). Mae hwn yn gynllun ar gyfer sawl 
cyflogwr, a’r cyflogwyr sy’n cyfrannu yw Ofcom, 
ASA ac S4C. Caiff asedau’r ddau gynllun eu dal 
mewn ymddiriedolaethau a weinyddir ar wahân. 

Mae’n ofynnol dan IAS 19, lle bydd cynllun mewn 
gwarged yn ôl rhagdybiaethau IAS 19, na ellir 
cydnabod y gwarged ar y Datganiad am Sefyllfa 
Ariannol Ofcom oni bai fod budd economaidd “ar 
gael” iddo yn sgil y gwarged.

Cynlluniau heb eu cyllido

Mae gan Ofcom rwymedigaethau hefyd o 
ran taliadau pensiwn i ddau gyn-Gadeirydd y 
Comisiwn Teledu Annibynnol, dau gyn-Gadeirydd 
yr Awdurdod Radio a dau gyn-Gyfarwyddwr 
Cyffredinol y Swyddfa Telegyfathrebiadau. 
Rhoddir cyfrif am y buddion hyn nad ydynt yn 
cael eu hariannu o dan IAS 19 Buddion Gweithwyr 
drwy ddarpariaeth yn y Datganiad am Sefyllfa 
Ariannol Ofcom sydd yr un fath â gwerth 
actiwaraidd y rhwymedigaethau hyn.  

j)  Buddion gweithwyr

Pensiynau  

Mae gan Ofcom amryw o gynlluniau pensiwn, sy’n 
cynnwys cynllun â’r cyfraniadau wedi’u diffinio, 
dau gynllun â’r buddion wedi’u diffinio, a chynllun 
nad yw’n cael ei ariannu.    

Cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio

Cynllun buddion ôl-gyflogaeth yw cynllun â’r 
cyfraniadau wedi’u diffinio, lle mae Ofcom yn talu 
cyfraniadau i endid ar wahân ac nid oes ganddo 
rwymedigaeth gyfreithiol nac adeiladol i dalu 
symiau ychwanegol.

Mae’r rhwymedigaethau o dan gynllun 
cyfraniadau wedi’u diffinio Ofcom yn cael eu 
cydnabod o dan gostau staff fel gwariant yn 
y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr fel 
y’u hwynebwyd. Gall staff newydd ymuno â’r 
cynllun pensiwn cyfranddeiliaid, sy’n gynllun â’r 
cyfraniadau wedi’u diffinio. 

Cynlluniau â’r buddion wedi’u diffinio

Cynllun buddion ôl-gyflogaeth yw cynllun â’r 
buddion wedi’u diffinio, lle mae’r buddion y 
bydd gan aelodau hawl iddynt yn cael eu pennu 
ymlaen llaw gan fformiwla. Mae rhwymedigaeth 
net Ofcom yng nghyswllt cynlluniau pensiwn 
â’r buddion wedi’u diffinio yn cael ei chyfrifo ar 
wahân ar gyfer pob cynllun drwy amcangyfrif 
faint o fudd ar gyfer y dyfodol y mae gweithwyr 
wedi’i ennill tra oeddent yn aelodau o’r cynllun. 
Mae’r budd hwnnw’n cael ei ddisgowntio i bennu 
ei werth presennol ac mae gwerth teg asedau’r 
cynllun yn cael ei ddidynnu. Y gyfradd ddisgownt 
yw’r arenillion (yield) ar y dyddiad adrodd ar 
y bondiau ansawdd uchel sydd â dyddiadau 
aeddfedu sy’n debyg i delerau rhwymedigaethau 
Ofcom ac sydd wedi’u trosi i’r un math o arian 
cyfred y disgwylir talu’r buddion ynddo. Gwneir y 
cyfrifiad yn flynyddol gan actiwari cymwys, gan 
ddefnyddio’r dull rhagamcanu unedau credyd. 

Pan fydd y cyfrifo yn dwyn budd i Ofcom, mae’r 
ased cydnabyddedig yn cael ei gyfyngu i werth 
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Rhwymedigaeth yng nghyswllt  
gwyliau gweithwyr

Dan IAS 19 Buddion Gweithwyr, rhaid i’r holl 
gostau gael eu cofnodi fel gwariant cyn gynted 
ag y cyfyd y rhwymedigaeth i dalu gweithwyr. 
Mae hyn yn cynnwys costau unrhyw wyliau heb 
eu cymryd ar ddiwedd y flwyddyn.

Mae gan gydweithwyr sydd wedi cwblhau pum 
mlynedd o wasanaeth di-dor hawl i gael cyfnod 
sabothol â thâl o hyd at bum wythnos ac wedyn 
cronni un wythnos ar gyfer pob blwyddyn 
ychwanegol o wasanaeth hyd at uchafswm o 
ddeg wythnos. Caiff croniad, sy’n seiliedig ar 
amcangyfrifon gorau’r rheolwyr gan ddefnyddio 
data cyfredol ar gyflogau, ei gynnwys fel rhan o 
groniadau. O 1af Ionawr 2008 ymlaen, diddymwyd 
y budd hwn ar gyfer gweithwyr newydd.

k)  Darpariaethau  

Caiff darpariaethau ar gyfer ymddeol yn gynnar a 
darpariaethau cyfreithiol eu cydnabod: 

Pan fydd y pecyn diswyddo ar gyfer rhai 
cydweithwyr a symudodd i Ofcom ar hen delerau 
ac amodau cyflogaeth y Gwasanaeth Sifil yn cael 
ei ddarparu o’r dyddiad ymddeol yn gynnar tan yr 
oed ymddeol. Bydd y cydweithiwr yn cael taliad 
iawndal blynyddol sy’n hafal i’r pensiwn a gedwir, 
sy’n cael ei dalu drwy randaliadau misol mewn 
ôl-daliadau fel pensiwn. Mae’n dechrau cronni ar 
y diwrnod ar ôl y dyddiad ymddeol, ac yn parhau 
i gronni nes bydd y pensiwn sydd wedi’i gadw yn 
cael ei dalu, a bydd yn dod i ben bryd hynny. 

Mae gan Ofcom rwymedigaeth gyfreithiol neu 
adeiladol bresennol o ganlyniad i ddigwyddiadau 
yn y gorffennol ac ar gyfer amcangyfrif o 
iawndal a chostau cyfreithiol trydydd parti mewn 
perthynas â heriau yn erbyn penderfyniadau 
rheoleiddio Ofcom pan bernir ei bod yn debygol y 
bydd yn rhaid talu’r rhain; mae’n debygol y bydd 
angen rhoi adnoddau i setlo’r rhwymedigaeth; 
ac roedd modd llunio amcangyfrif dibynadwy 
o’r swm. Ni chaiff darpariaethau eu cydnabod ar 
gyfer colledion gweithredol yn y dyfodol.

Pan geir amryw o rwymedigaethau tebyg, 
penderfynir a yw’n debygol y bydd angen all-
lif mewn setliad drwy ystyried y dosbarth 
rhwymedigaethau yn ei gyfanrwydd. Caiff 
darpariaeth ei chydnabod hyd yn oed os yw’n 
bur annhebygol y caiff all-lif yng nghyswllt 
unrhyw un eitem ei chynnwys yn yr un categori 
rhwymedigaethau.

l)  Cyfnewid arian tramor

Caiff trafodion a ddynodir mewn arian tramor eu 
trosi’n bunnoedd yn ôl y gyfradd gyfnewid sydd 
mewn grym ar ddyddiad y trafodyn. Caiff asedau 
a rhwymedigaethau ariannol a ddynodir mewn 
arian tramor eu trosi yn ôl y cyfraddau sydd 
mewn grym ar y dyddiad adrodd, a chydnabyddir 
yr elw neu’r golled ddilynol yn y Datganiad o 
Incwm Net Cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn.  

m)  Y dreth gyfredol

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi barnu nad 
yw swyddogaethau rheoleiddio Ofcom yn golygu 
ei fod yn fusnes sy’n masnachu.  O’r herwydd, 
ni all Ofcom adennill TAW ar wariant a wynebir 
ganddo fel rhan o’i weithgareddau rheoleiddio. 

Mae modd asesu Treth Gorfforaeth ar y llog sy’n 
cael ei dderbyn, ac o ran incwm rhent.
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n)  Dadansoddiad fesul segment    

Ystyr segment yw elfen amlwg yn y sefydliad 
sy’n ymwneud â naill ai darparu cynnyrch neu 
wasanaethau (segment busnes), neu ddarparu 
cynnyrch neu wasanaethau mewn amgylchedd 
economaidd penodol (segment daearyddol), ac 
mae’n agored i risgiau a buddion gwahanol i 
segmentau eraill. Ni chyflwynwyd dadansoddiad 
o drosiant Ofcom o weithgareddau mewn 
segment daearyddol na segment busnes, gan y 
cynhelir holl weithgareddau Ofcom yn y DU ac 
yn y sector rheoleiddio. Fodd bynnag, er mwyn 
bodloni gofynion Deddf Cyfathrebiadau 2003 i 
ddarparu gwybodaeth am gostau a ffioedd, mae 
Nodyn 2 y datganiadau ariannol hyn yn cyflwyno’r 
Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr ar gyfer y 
flwyddyn dan sylw fesul sector.

o)   Meysydd y rhoddir barn arnynt 
a phrif ffynonellau ansicrwydd 
ynghylch amcangyfrifon

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae 
gofyn i’r rheolwyr wneud amcangyfrifon a 
rhagdybiaethau sy’n effeithio ar yr asedau a’r 
rhwymedigaethau a gofnodwyd, datgeliadau 
o ran rhwymedigaethau ac asedau wrth gefn, 
a’r incwm a’r gwariant a gofnodwyd yn ystod y 
cyfnod adrodd. Gallai’r canlyniadau gwirioneddol 
fod yn wahanol i’r amcangyfrifon hyn. Ceir 
gwybodaeth am farnau ac amcangyfrifon o’r 
fath yn y polisïau cyfrifyddu neu’r nodiadau i’r 
datganiadau ariannol, a cheir crynodeb o’r prif 
feysydd isod.

Dyma’r meysydd y rhoddir barn arnynt sy’n 
effeithio fwyaf ar y symiau a gydnabyddir yn y 
datganiadau ariannol:

• Darpariaethau cyfreithiol – polisi cyfrifyddu (k)

•  Cydnabod incwm ac asesu incwm heb ei filio – 
polisi cyfrifyddu (b)

Dyma’r ffynonellau lle ceir ansicrwydd ynghylch 
amcangyfrifon a allai achosi addasiad sylweddol i 
symiau cario ymlaen asedau a rhwymedigaethau 
yn y flwyddyn ariannol nesaf:

•  Amcangyfrifon o rwymedigaethau ar gyfer 
pensiynau a buddion eraill ar ôl ymddeol – 
polisi cyfrifyddu (j)

•  Penderfyniad ynghylch a yw contract yn 
cynnwys les (f)

•  Cyfrifo’r lwfans colledion credyd a ddisgwylir 
mewn perthynas â symiau derbyniadwy (i) 
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2. Dadansoddiad Sectoraidd        

Mae’r dadansoddiad isod yn cyfeirio at incwm fesul sector am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2020, ynghyd â’r costau a briodolir iddynt. Paratoir hwn yn unol â Deddf Cyfathrebiadau 2003 a Deddf 
Gwasanaethau Post 2011 ac nid yng nghyswllt Segmentau Gweithredu IFRS 8, yn unol â pholisi cyfrifyddu 1 (n). 
            

Rheoli 

sbectrwm

Clirio 

sbectrwm

Ffeilio 

lloerennau

Cyfreitha 

Trydydd Parti

Gwybodaeth a 

gwasanaethau 

rhwydwaith

Rhwydweithiau

a gwasanaethau
Darlledu

Rheoleiddio 

post

Gweithgareddau

rheoleiddio

eraill

Cyfanswm 

2019/20

Cyfanswm 

2018/19

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Incwm

Ffioedd 
trwyddedau, 
rheoleiddio a 
gweinyddu   

 -   -  -  -  -  49,327  22,633  4,284  -  76,244  72,772 

Ffioedd ymgeisio  - - -  -  -  370  214  -  -  584  437 

Cymorth Grant 
(GIA)

 -  79,241  -  230,826  -  -  -  -  -  310,067  72,245 

Derbyniadau WTA 
sydd wedi’u cadw 

 52,481 -  -  1,146  -  -  -  -  1,298  54,925  54,156 

Incwm Cronedig/
(Gohiriedig)

 437 (2,590)  930  561  93 (9,210)  1,303  911 (1,079) (8,644) (3,307)

Incwm gweithredu  52,918  76,651  930  232,533  93  40,487  24,150  5,195  219  433,176  196,303 

Incwm arall  364 -  6  -  -  279  166  36  2  853  296 

Llog sydd i’w 
dderbyn

 63 -  1  -  -  48  31  6  -  149  136 

Cyfanswm incwm  53,345  76,651  937  232,533  93  40,814  24,347  5,237  221  434,178  196,735 

Incwm rhent 
cronedig

 1 -  -    -  -  1  -  -  -  2  12 

Incwm ariannol  53,346  76,651  937  232,533  93  40,815  24,347  5,237  221  434,180  196,747 

Addasiadau 
i’r gwariant 
gweithredu

(428) - (7)  -  - (328) (197) (42) (2) (1,004) (444)

Costau eraill (52,918) (76,651) (930) (561) (93) (40,487) (24,150) (5,195) (219) (201,204) (196,303)

Gwariant gweithredu 
- arian parod

(53,346) (76,651) (937) (561) (93) (40,815)(24,347) (5,237) (221) (202,208) (196,747)

Setliad cyfreithiol - - - (231,972) - - - - - (231,972)  -   

Cyfanswm (53,346) (76,651) (937) (232,533) (93) (40,815)(24,347) (5,237) (221) (434,180) (196,747)

Gwarged ar sail 
costau ariannol

- - - - - - - - - - -

Costau cymharol fesul sector

Y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2020

(53,346) (76,651) (937) (561) (93) (40,815)(24,347) (5,237) (221) (202,208)

Y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31 
Mawrth 2019

(54,275) (72,452) - - - (37,850) (25,175) (4,506) (2,489) (196,747)

 -



Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/20128

Mae gweithgareddau rheoleiddio eraill yn cynnwys:

• gwariant yng nghyswllt dyletswyddau ar gyfer ymholiadau cystadleuaeth, gweithgarwch profion lles y 
cyhoedd, galwadau niwsans a diogelu defnyddwyr; a derbyniadau WTA i dalu am y categorïau cost hyn;

• gwariant yng nghyswllt dyletswyddau sy’n ymwneud â gwella rheoli rhifau ffôn y DU, a ariennir gan 
grant gan UK Research and Innovation;        

• incwm dyfarnwyr;           

• gweithgareddau masnachol, gan gynnwys gwaith ymyriant parthed sbectrwm; ac  

• incwm rhent o is-osod gofod eiddo dros ben mewn adeiladau.      
           

Yn unol â pholisïau cyfrifyddu Ofcom, fel y nodir yn nodyn 1(b) y cyfrifon hyn, mae cymorth grant a derbyniadau 
Deddf Telegraffiaeth Ddi-wifr yn cael eu dyrannu a’u cyfateb i gostau yn y flwyddyn y maent yn berthnasol iddi. 

Caiff y tabl ar dudalen 127 ei baratoi ar sail arian wedi’i addasu (adjusted cash basis), sy’n cynnwys gwariant 
cyfalaf a chyfraniadau gwirioneddol i gynlluniau pensiwn, ond nid yw’n cynnwys dibrisiant ac amorteiddiad.  

Mae ffioedd trwyddedau a gweinyddol Ofcom yn seiliedig ar amcangyfrif o’r costau arian.  Pan fydd 
mwy o incwm na gwariant yn y flwyddyn gyfredol, bydd y gwarged yn cael ei ad-dalu i’r rhanddeiliaid 
perthnasol, fel arall, pan fydd mwy o wariant nag incwm yn y flwyddyn gyfredol, bydd y diffyg yn cael ei 
gasglu gan y rhanddeiliaid perthnasol, yn unol â Datganiad o Egwyddorion Codi Tâl Ofcom. 

Mae darlledu yn cynnwys y tâl a godir ar y BBC mewn perthynas â’r cyfrifoldebau i reoleiddio’r BBC. 

Cysoni’r gwariant gweithredu â’r alldro costau gweithredu terfynol

Nodiadau 2019/20

£’000

2018/19

£’000

Gwariant gweithredu - 
Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr 

206,831 426,768

Addasiadau o ran rhwymedigaethau ac asedau pensiwn  (131) (790)

Gwariant cyfalaf llai dibrisiant ac amorteiddiad 8,10 (1,417) 2,859

Dibrisiant asedau hawl i ddefnyddio 9 (4,775) -

Taliadau lesoedd 16 4,893 -

Addasiad dim rhent 79 25

Addasiadau eraill (3,272) (232,115)

Gwariant gweithredu - arian parod - 202,208 196,747

Clirio sbectrwm 4,6 (76,651) (72,452)

Cyfreitha trydydd parti - WTA (561) -

Incwm Anweithredol (1,004) (444)

Alldro costau gweithredu terfynol 123,992 123,851

Mae’r cynnydd mewn incwm anweithredol yn cael ei wthio gan weithgarwch atal cadwyn o’i gymharu â 18/19, ond mae’r addasiadau 
eraill yn adlewyrchu’r symudiad yn ystod y flwyddyn o faterion nad ydynt yn ymwneud ag arian, fel darpariaethau a thal gwyliau.  
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3. Incwm 

Ofcom  

 
£’000

Clirio 
sbectrwm

 
£’000

Cyfreitha 
trydydd 

parti 

£’000

Cyfanswm  
2019/20

 
£’000

Ofcom  

 
£’000

Clirio 
sbectrwm

 
£’000

Cyfreitha 
trydydd 

parti 

£’000

Cyfanswm  
2018/19

 
£’000

Cymorth Grant DCMS

Clirio sbectrwm - 76,651 - 76,651 - 72,452 - 72,452 

Cyllid setliad cyfreithiol - - 230,826 230,826 - - - -

Cyfanswm cymorth grant 
gan y llywodraeth

- 76,651 230,826 307,477 - 72,452 - 72,452

Derbyniadau WTA Sydd 
Wedi’u Cadw  

Rheoli sbectrwm  52,918  -  -  52,918  54,082  -  -  54,082 

Gorfodi’r gyfraith 
cystadleuaeth

 -  -  -  -  1,774  -  -  1,774 

Galwadau niwsans  -  -  -  -  212  -  -  212 

Diogelu defnyddwyr  95  -  -  95  28  -  -  28 

Prawf lles y cyhoedd  124  -  -  124  102  -  -  102 

Ffeilio lloerennau  930  -  -  930  -  -  -  - 

Cyllid setliad cyfreithiol  -  -  1,707  1,707  -  -  -  - 

Cyfanswm derbyniadau 
WTA sydd wedi’u cadw

 54,067  -  1,707  55,774  56,198  -  -  56,198 

Incwm rhanddeiliaid
Ffioedd gweinyddol a 
ffioedd gwneud cais ar 
gyfer rhwydweithiau a 
gwasanaethau

 40,487  -  -  40,487  37,715  -  -  37,715 

Cadwyn atal  651  -  -  651  211  -  -  211 

Ffioedd trwyddedu a ffioedd 
gwneud cais yng nghyswllt 
y Ddeddf Darlledu

 24,150  -  -  24,150  25,084  -  -  25,084 

Rheoleiddio 
gwasanaethau post

 5,195  -  -  5,195  4,490  -  -  4,490 

Systemau gwybodaeth a 
rhwydweithiau

 93  -  -  93  -  -  -  - 

Incwm arall  351  -  -  351  585  -  -  585 
Cyfanswm incwm 
rhanddeiliaid

 70,927  -  -  70,927  68,085  -  -  68,085 

Cyfanswm incwm 124,994  76,651  232,533  434,178  124,283  72,452 -  196,735

Mae ffioedd trwyddedu a ffioedd gwneud cais yng nghyswllt y Ddeddf Darlledu yn cynnwys y tâl a godir ar y BBC 
mewn perthynas â’r cyfrifoldebau dros reoleiddio’r BBC. Mae incwm Clirio Sbectrwm wedi’i gyflwyno ar wahân i incwm 
craidd Ofcom er mwyn rhoi cymhariaeth fwy ystyrlon rhwng y blynyddoedd. Mae cyfanswm y cynnydd mewn incwm yn 
ganlyniad i gyllid Cymorth Grant a dderbyniwyd ar gyfer setliad cyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r Ffi Trwydded Flynyddol. 
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4. Costau staff 

Ofcom  

£’000

Clirio 
sbectrwm

£’000

Cyfanswm  
2019/20

£’000

Ofcom  

£’000

Clirio 
sbectrwm

£’000

Cyfanswm  
2018/19

£’000

Yr oedd y costau staff, gan 
gynnwys y ffioedd a dalwyd i 
Aelodau’r Bwrdd, fel a ganlyn:
Cyflogau a buddion 64,163 397 64,560 61,047 421 61,468 

Costau Yswiriant Gwladol 7,556 42 7,598 7,280 45 7,325 

Costau pensiwn 6,722 34 6,756 7,040 35 7,075 

Costau ailstrwythuro 316 - 316 914 - 914 

Cyfanswm costau staff 78,757 473 79,230 76,281 501 76,782 

Mae’r costau ailstrwythuro yn 2019/20 yn ymwneud â gweithgareddau ailstrwythuro a gwblhawyd yn ystod 
y flwyddyn, ac yn cynnwys croniad ar gyfer y costau hynny nad ydynt wedi’u talu ar ddiwedd y flwyddyn sy’n 
ymwneud â saith (2018/19: 13) o weithwyr.

Mae gwybodaeth fanylach yng nghyswllt taliadau a hawliau pensiwn y cyfarwyddwyr a’r uwch swyddogion 
gweithredol ar gael yn yr adroddiad taliadau ar dudalennau 95 i 101.

Nid oes costau gwasanaeth pensiwn ar gyfer cydraddoli Pensiwn Sylfaenol wedi’i Warantu (GMPs), a 
Gweithred Diwygio a gyflawnwyd mewn perthynas â Chynllun Buddion wedi’u Diffinio Ofcom ar gyfer y 
flwyddyn ariannol hon (2018/19: £675k). Mae rhagor o wybodaeth am y rhain yn Nodyn 20.

Yn ystod y flwyddyn, cafodd 31 (2018/19: 22) o weithwyr eu secondio i sefydliadau eraill, felly mae’r credyd hwn 
wedi’i gynnwys ar y llinell costau staff yn y tabl uchod.

Mae’r costau Clirio Sbectrwm wedi’u cyflwyno ar wahân i gostau staff craidd Ofcom er mwyn rhoi cymhariaeth 
fwy ystyrlon rhwng y blynyddoedd.

5. Nifer y gweithwyr 

2019/20 2018/19

Nifer y gweithwyr ar gyfartaledd 
(cyfwerth ag amser llawn)   

937 902

Ar 31 Mawrth 2020, roedd gan Ofcom 958 o weithwyr (cyfwerth ag amser llawn) (2018/19: 901).

Nid yw nifer y gweithwyr yn cynnwys Aelodau Anweithredol o Fwrdd Ofcom, y Bwrdd Cynnwys, y Pwyllgorau 
Cynghori na gweithwyr sydd wedi’u secondio i Ofcom.
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6. Gwariant gweithredu arall

Ofcom  
 

£’000 

Clirio 
sbectrwm 

£’000

Cyfreitha 
trydydd 

parti  

£’000

Cyfanswm  
2019/20 

£’000

Ofcom  
 

£’000

Clirio 
sbectrwm 

£’000

Cyfreitha 
trydydd 

parti 

£’000

Cyfanswm  
2018/19 

£’000

Talu archwilwyr – ffioedd 
archwilio statudol

 83  -  -  83  76  -  -  76 

Talu archwilwyr – Adran 
400

 14  -  -  14  13  -  -  13 

Ffioedd proffesiynol  4,024  2,489  -  6,513  4,064  1,241  -  5,305 
Gwasanaethau a 
ddarperir yn allanol

 8,108  -  -  8,108  7,684  -  -  7,684 

Ymchwil i’r gynulleidfa 
a’r defnyddwyr

 5,513  -  -  5,513  5,142  -  -  5,142 

Ymchwil technolegol 
a phrosiectau 
effeithlonrwydd sbectrwm

 172  -  -  172  328  -  -  328 

Cynllun clirio sbectrwm  -    73,679  -  73,679  -    70,691  -  70,691 

Staff dros dro a 
recriwtio

 3,076  -  -  3,076  2,321  6  -  2,327 

Teithio a chynhaliaeth  1,465  7  -  1,472  1,311  9  -  1,320 

Costau eiddo  4,320  -  -  4,320  9,859  -  -  9,859 

Costau gweinyddol a 
chostau swyddfa

 7,183  1  -  7,184  7,044  4  -  7,048 

Elw ar waredu heblaw 
cyfalaf

 -    -  -  -    (50)  -  -  (50)

Costau technoleg a 
gwybodaeth

 6,484  2  -  6,486  5,035  -  -  5,035 

Cerbydau  171  -  -  171  271  -  -  271 

Dyledion gwael ac amheus  25  -  -  25  (240)  -  -  (240)

Amorteiddiad   265  -  -  265  636  -  -  636 

Dibrisiant  2,115  -  -  2,115  2,448  -  -  2,448 

Dibrisiant asedau les 
ROU

 4,775  -  -  4,775  -    -  -  -   

Colled ar waredu 
asedau anghyfredol

 97  -  -  97  93  -  -  93 

Cyfanswm gwariant 
gweithredu arall

 47,890  76,178  -  124,068  46,035  71,951  -  117,986 

Mae’r costau Clirio Sbectrwm wedi’u cyflwyno ar wahân i wariant gweithredu arall Ofcom, sy’n gostau craidd, 
er mwyn bod yn dryloyw a rhoi cymhariaeth fwy ystyrlon rhwng y blynyddoedd.
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Cost gyfreithiol yn ystod y flwyddyn

Ofcom Clirio 
sbectrwm

Cyfreitha 
trydydd 

parti  

Cyfanswm  
2019/20

Ofcom Clirio 
sbectrwm

Cyfreitha 
trydydd 

parti 

Cyfanswm  
2018/19

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Cost gyfreithiol yn 
ystod y flwyddyn

 -      -      3,533    3,533  -   - 232,000   232,000  

7. Trethiant 

2019/20

£’000

2018/19

£’000

Cysoni’r tâl treth

Gwarged/(Diffyg) cyn treth  226,671  (229,593)

Treth ar elw ar gyfradd safonol Treth Gorfforaeth y DU, 
sef 20% (2018/19: 20%) 

 45,334  (45,919)

Effaith treth: 

Incwm na thelir treth arno  (86,802)  (39,298)

Costau na thelir treth arnynt  41,501  85,266 

Lleihad yn y colledion treth a ddygwyd ymlaen  (33)  (49)

Costau treth  -  - 

Ar y dyddiad adrodd, roedd gan Ofcom golledion treth nas defnyddiwyd i’w gosod yn erbyn incwm trethadwy 
yn y dyfodol o £11,379k (2018/19: £11,542k). Nid oes unrhyw asedau treth gohiriedig cydnabyddedig yng 
nghyswllt y colledion hyn, gan nad yw’n debygol y bydd digon o incwm trethadwy’n codi y gellir defnyddio’r 
colledion yn eu herbyn.
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8. Eiddo, peiriannau a chyfarpar   

Gwelliannau 
lesddaliad

Gosodiadau a 
ffitiadau

Cyfarpar 
swyddfa a 

maes

Caledwedd 
cyfrifiadurol

Cerbydau 
modur

Asedau 
sy’n cael eu 

hadeiladu
Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Cost

Ar 1 Ebrill 2018  15,355  1,211  13,113  4,350  751  2,707  37,487 

Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn  3,529  656  411  128  3  831  5,558 

Gwarediadau  (11,949)  (667)  (616)  (2,347)  (109)  -  (15,688)

Trosglwyddiadau  2,130  398  1  3  91  (2,623)  -   

Ar 31 Mawrth 2019  9,065  1,598  12,909  2,134  736  915  27,357 

Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn  270  94  76  123  -  332  895 

Gwarediadau  (1,174)  (33)  (701)  (698)  -  -  (2,606)

Trosglwyddiadau  -  163  507  300  -  (912)  58 

Cost ar 31 Mawrth 2020  8,161  1,822  12,791  1,859  736  335  25,704 

Dibrisiant

Ar 1 Ebrill 2018  12,957  684  10,285  3,690  347  -  27,963 

Tâl am y flwyddyn  928  316  735  344  125  -  2,448 

Gwarediadau  (11,839)  (660)  (602)  (2,342)  (101)  -  (15,544)

Ar 31 Mawrth 2019  2,046  340  10,418  1,692  371  -  14,867 

Tâl am y flwyddyn  675  230  671  425  114  -  2,115 

Gwarediadau  (1,171)  (29)  (694)  (696)  -  -  (2,590)

Dibrisiant cronedig ar 31 Mawrth 
20200

 1,550  541  10,395  1,421  485  -  14,392 

NBV 31 Mawrth 2020  6,611  1,281  2,396  438  251  335  11,312 

NBV 31 Mawrth 2019  7,019  1,258  2,491  442  365  915  12,490 

Mae cyfarpar a brynwyd ar gyfer y rhaglen Clirio a Dyfarnu Sbectrwm wedi’u cynnwys yng nghofrestri asedau Ofcom o dan 
Cyfarpar Maes.  



Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/20134

9. Asedau hawl i ddefnyddio 

Mae Ofcom yn lesio asedau, gan gynnwys adeiladau, cerbydau a chyfarpar swyddfa. Cyflwynir isod 
wybodaeth am lesoedd y mae Ofcom yn lesddeiliad arnynt.

Adeiladau

£’000

Cerbydau

£’000

Arall

£’000

Cyfanswm

£’000

Cost

Ar 1 Ebrill 2019  51,145  292  126  51,563 

Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn 750    -    112    862   

Cost ar 31 Mawrth 2020  51,895  292  238  52,425 

Dibrisiant

Ar 1 Ebrill 2019 - - - -

Tâl am y flwyddyn  4,605  118  52  4,775 

Dibrisiant cronedig ar 
31 Mawrth 2020

 4,605  118  52  4,775 

NBV 31 Mawrth 2020  47,290  174  186  47,650 

NBV 31 Mawrth 2019  -    -    -    -   
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10. Asedau anniriaethol 

Trwyddedau 
meddalwedd

£’000

Technoleg 
Gwybodaeth

£’000

Systemau sy’n 
cael eu datblygu

£’000

Cyfanswm 

£’000

Cost

Ar 1 Ebrill 2018  6,282  20,079  455  26,816 

Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn  380  5  -    385 

Gwarediadau  (1,274)  (2,112)  -    (3,386)

Trosglwyddiadau  63  -    (63)  -   

Ar 31 Mawrth 2019  5,451  17,972  392  23,815 

Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn  -    -    68  68 

Amhariad  -    -    (84)  (84)

Trosglwyddiadau  -    1  (59)  (58)

Cost ar 31 Mawrth 2020  5,451  17,973  317  23,741 

Amorteiddiad

Ar 1 Ebrill 2018  5,977  19,622  -    25,599 

Tâl am y flwyddyn  343  293  -    636 

Gwarediadau  (1,274)  (2,112)  -    (3,386)

Ar 31 Mawrth 2019  5,046  17,803  -    22,849 

Tâl am y flwyddyn  147  118  -    265 

Amorteiddiad cronedig ar 31 
Mawrth 2020

 5,193  17,921  -    23,114 

NBV 31 Mawrth 2020  258  52  317  627 

NBV 31 Mawrth 2019  405  169  392  966 
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11. Symiau masnach derbyniadwy a symiau derbyniadwy 
      eraill: asedau cyfredol    

Ar 31 
Mawrth 2020

£’000

Ar 31 
Mawrth 2019

£’000

Symiau masnach derbyniadwy  1,783  2,122 

Symiau derbyniadwy eraill  2,646  590 

Rhagdaliadau  6,062  6,317 

Benthyciadau a blaendaliadau staff  205  249 

Incwm cronedig  2,695  3,463 

Incwm cronedig (Cymorth Grant)  561  520 

Incwm cronedig (derbyniadau WTA)  1,968  1,955 

Cyfanswm symiau masnach derbyniadwy a symiau 
derbyniadwy eraill: asedau cyfredol

 15,920  15,216 

Mae benthyciadau staff yn ymwneud â 112 (2018/19: 120) o fenthyciadau tocyn tymor i gydweithwyr 
i’w talu’n ôl dros 12 mis.       

12. Symiau masnach derbyniadwy a symiau derbyniadwy 
       eraill: asedau anghyfredol         
 

Ar 31 
Mawrth 2020

£’000

Ar 31 
Mawrth 2019

£’000

Incwm cronedig  541  484 

Cyfanswm symiau masnach derbyniadwy a symiau 
derbyniadwy eraill: asedau anghyfredol  

 541  484 
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13. Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod  

Ar 31 
Mawrth 2020

£’000

Ar 31 
Mawrth 2019

£’000

Banciau masnachol ac arian mewn llaw  13,827  7,685 

Cyfanswm arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod  13,827  7,685 

Mae’r holl weithgareddau a’r balansau arian sy’n gysylltiedig â Chosbau a Ffioedd Trwyddedau ar wahân i gyfrifon 
Ofcom, ac yn cael eu datgelu yng nghyfrifon Adran 400. Mae’r symudiad mewn balansau arian yn bennaf oherwydd 
y grantiau sydd wedi cael eu talu mewn perthynas â chlirio’r sbectrwm 700MHz, a gafodd eu talu wedyn yn 2020/21. 
    

14. Symiau masnach taladwy a symiau taladwy eraill: 
       rhwymedigaethau cyfredol      

Ar 31 
Mawrth 2020

£’000

Ar 31 
Mawrth 2019

£’000

Symiau masnach taladwy  4,845  1,171 

Symiau taladwy eraill  582  986 

Treth ar Werth sy’n daladwy  268  106 

Croniadau  9,765  10,416 

Croniad cymhellion prydles  -  38 

Incwm gohiriedig  9,215  8,847 

Incwm gohiriedig (Cymorth Grant)  2,634  4 

Incwm gohiriedig (Derbyniadau WTA)  1,119  16 
Cyfanswm symiau masnach taladwy a symiau 
taladwy eraill: rhwymedigaethau cyfredol

 28,428  21,584 

Targed y Llywodraeth ar gyfer talu i gyflenwyr yw pum diwrnod ar gyfer 80 y cant o anfonebau diamheuol. Yn 
ogystal â chyflenwyr bach a chanolig, mae Ofcom hefyd yn cynnwys cyflenwyr mawr yn y cynllun hwn er mwyn 
eu hannog i dalu’r busnesau bach sy’n eu cyflenwi nhw o fewn cyfnod llai.

O ran perfformiad Ofcom yng nghyswllt y targedau hyn yn 2019/20, llwyddwyd i gyrraedd 97.92 y cant ar 
gyfartaledd (2018/19: 96.97 y cant).

Mae’r symudiad mewn symiau masnach taladwy a chroniadau yn bennaf oherwydd y grantiau sydd wedi cael 
eu talu mewn perthynas â chlirio’r sbectrwm 700MHz, a gafodd eu talu wedyn yn 2020/21.

Mae symiau taladwy eraill yn cynnwys arian a dderbyniwyd gan y landlord parthed adnewyddu eiddo a 
chyfarpar y landlord.            
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15. Symiau masnach taladwy a symiau taladwy eraill: 
       rhwymedigaethau anghyfredol      

Ar 31 
Mawrth 2020

£’000

Ar 31 
Mawrth 2019

£’000

Croniad cymhellion prydles  -  41 

Incwm gohiriedig  1,290  959 
Cyfanswm symiau masnach taladwy a symiau 
taladwy eraill: rhwymedigaethau anghyfredol

 1,290  1,000 

16. Rhwymedigaethau Lesoedd

Mae’r tabl isod yn dangos dadansoddiad aeddfedrwydd o’r rhwymedigaethau lesoedd ar sail llifoedd 
arian gros heb eu disgowntio: 

Adeiladau 

£’000

Cerbydau 

£’000

Arall 

£’000

Ar 31 
Mawrth 2020

£’000

Ar 31 
Mawrth 2019

£’000
Dadansoddiad Aeddfedrwydd – llifoedd 
arian contractiol: heb eu disgowntio

   

Llai na blwyddyn  4,837  103  77  5,017  -   

Rhwng un a phum mlynedd  19,828  80  118  20,026  -   

Mwy na phum mlynedd  29,462  -    -    29,462  -   
Cyfanswm rhwymedigaethau lesoedd: 
heb eu disgowntio

 54,127  183  195  54,505  -   

Nid yw Ofcom yn wynebu risg sylweddol o ran hylifedd yng nghyswllt ei rwymedigaethau lesoedd. 

Ar 31 
Mawrth 2020

£’000

Ar 31 
Mawrth 2019

£’000

Symiau a gydnabyddir yn y datganiad am y sefyllfa ariannol  

Rhwymedigaethau lesoedd: cyfredol  4,052  -   

Rhwymedigaethau lesoedd: rhwymedigaethau anghyfredol  44,522  -   

Cyfanswm rhwymedigaethau lesoedd: wedi’u disgowntio  48,574  -   
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Mae lesoedd yn cael eu disgowntio ar sail un gyfradd nominal ar gyfer lesoedd, sef 1.27 y cant ar gyfer 
blwyddyn galendr lawn 2020. Mae lesoedd sy’n newid i IFRS 16 cyn Ionawr 2020 ac yn ystod blwyddyn galendr 
2019 yn cael eu disgowntio ar gyfradd ddisgownt y flwyddyn flaenorol, sef 1.99 y cant, yn unol â chyfarwyddyd 
Trysorlys Ei Mawrhydi.

Yn gyffredinol, mae pob les yn gosod cyfyngiad – oni bai fod gan Ofcom hawl gontractiol isosod yr ased i barti 
arall, dim ond Ofcom all ddefnyddio’r ased hawl i ddefnyddio. Ni ellir canslo lesoedd, neu ni ellir eu canslo heb 
dalu ffi terfynu sylweddol. Mae rhai lesoedd yn cynnwys opsiwn i brynu’r ased sylfaenol sy’n cael ei lesio ar 
ddiwedd y les, neu i ymestyn y les am gyfnod arall. Mae Ofcom wedi’i wahardd rhag gwerthu nac ymrwymo’r 
asedau sylfaenol sy’n cael eu lesio fel gwarant. O ran lesoedd adeiladau, rhaid i Ofcom gadw’r eiddo hwnnw 
mewn cyflwr da a dychwelyd yr eiddo yn ei gyflwr gwreiddiol ar ddiwedd y les. Ar ben hynny, rhaid i Ofcom 
yswirio asedau hawl i ddefnyddio a thalu ffioedd cynnal a chadw ar asedau o’r fath, yn unol â chontract y les.

Ar 31 
Mawrth 2020

£’000

Ar 31 
Mawrth 2019

£’000

Y symiau a gaiff eu cydnabod yn y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr

Llog ar rwymedigaethau lesoedd (wedi’i gynnwys o dan gostau cyllid)  1,042  -   

Gwariant sy’n ymwneud â lesoedd tymor byr (wedi’i gynnwys o dan 
wariant gweithredu arall)

 39  -   

Gwariant sy’n ymwneud â lesoedd asedau isel eu gwerth (wedi’i gynnwys 
o dan wariant gweithredu arall)

 22  -   

Y symiau a gaiff eu cydnabod yn y Datganiad am y Llifoedd Arian Parod

Cyfanswm y llif arian parod allan ar gyfer lesoedd  (4,893) -



Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/20140

17. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau  

Ymddeol yn gynnar

£’000

Cyfreithiol

£’000

Cyfanswm

£’000

Ar 1 Ebrill 2018  213  -  213 

Disgownt wedi’i ddad-ddirwyn a newidiadau yn 
y gyfradd (wedi’u cynnwys o dan gostau cyllid)

 (1)  -  (1)

Defnyddiwyd yn ystod y flwyddyn  (30)  -  (30)

Darpariaeth wedi’i chynyddu  -    232,000  232,000 

Ar 31 Mawrth 2019  182  232,000  232,182 

Disgownt wedi’i ddad-ddirwyn a newidiadau yn 
y gyfradd (wedi’u cynnwys o dan gostau cyllid)

 16  -  16 

Defnyddiwyd yn ystod y flwyddyn  (32)  (231,972)  (232,004)

Darpariaeth wedi’i chynyddu  -    2,972  2,972

Cyfanswm y darpariaethau ar 31 Mawrth 2020  166  3,000  3,166 

Ymddeol yn gynnar

£’000

Cyfreithiol

£’000

Cyfanswm

£’000

Dadansoddiad o pryd y disgwylir y llifoedd arian

Cyfredol

Llai na blwyddyn  14  3,000  3,014 

Cyfanswm cyfredol  14  3,000  3,014 

Anghyfredol

Rhwng un a phum mlynedd  46  -  46 

Mwy na phum mlynedd  106  -  106 

Cyfanswm anghyfredol  152  -  152 

Cyfanswm y darpariaethau ar 31 Mawrth 2020  166  3,000  3,166

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer ymddeol yn gynnar, sef £166k (2018/19: £182k) ar gyfer Taliadau Iawndal Blynyddol, 
sy’n rhan o’r pecyn diswyddo ar gyfer rhai cydweithwyr a symudodd i Ofcom ar eu hen delerau ac amodau 
cyflogaeth fel rhan o’r Gwasanaeth Sifil.

Cyfrifir y darpariaethau yn unol â gofynion IAS 37. Bydd disgownt o -0.50 y cant ar y darpariaethau ymddeol yn 
gynnar (2018/19: 0.29 y cant) y flwyddyn yn unol â chyfarwyddyd Trysorlys Ei Mawrhydi; bydd pob darpariaeth 
arall sydd â therfyn amser o 1 i 5 mlynedd yn destun disgownt yn ôl y gyfradd ddisgownt tymor byr o 0.51 y 
cant (2018/19: 0.76 y cant) ac ar gyfer darpariaethau â therfyn amser o 5 i 10 mlynedd, y gyfradd tymor canolig 
o 0.55 y cant (2018/19: 1.14 y cant).

Mae modd apelio yn erbyn penderfyniadau rheoleiddio Ofcom. Gallai apeliadau yn erbyn penderfyniadau 
Ofcom arwain at rwymedigaethau ar gyfer costau cyfreithiol. Bydd Ofcom yn gwneud darpariaeth yn y 
datganiadau ariannol am gostau i’r graddau eu bod yn debygol ac yn fesuradwy.

Yn dilyn canlyniad apêl y Ffi Trwydded Flynyddol ym mis Chwefror 2020, mae gan un trydydd parti apêl barhaus 
i’r Llys Apêl, gan geisio rhagor o log cosb ar swm ad-daliad gwreiddiol y Ffi Trwydded Blynyddol. Bydd hyn nawr 
yn mynd rhagddo (disgwylir ym mis Mehefin 2020), lle bydd yn ceisio llog ychwanegol yn ogystal â chostau. 



141ADRAN C  |  Datganiadau Ariannol

18. Symiau derbyniadwy o dan lesoedd gweithredol    

Ar 31 
Mawrth 2020

Adeiladau

Ar 31 
Mawrth 2019

Adeiladau 

£’000 £’000

Dyma’r taliadau les lleiaf sy’n dderbyniadwy yn y dyfodol 
o dan lesoedd gweithredol na ellir eu canslo:

Llai na blwyddyn  -  9 

Rhwng un a phum mlynedd  -  - 

Mwy na phum mlynedd  -  - 

Cyfanswm symiau derbyniadwy o dan lesoedd gweithredol  -  9 

Mae gan gontractau is-les Ofcom, mewn perthynas â gofod swyddfa gwag mewn nifer o’i adeiladau swyddfa, 
opsiynau torri neu lesoedd sy’n dod i ben yn 2019/20.

19. MG Alba 

Yn unol ag Adran 210 o Ddeddf Cyfathrebiadau 
2003 ac Adran 183 o Ddeddf Darlledu 1990, 
talodd Gweinidogion yr Alban £12,950k (2018/19: 
£13,355k) i Ofcom. Nid yw’r symiau wedi’u 
hadlewyrchu yn natganiadau ariannol Ofcom, gan 
fod Ofcom wedyn yn eu talu i’r Gronfa Darlledu 
Gaeleg o dan reolaeth Seirbheis nam Meadhanan 
Gàidhlig (MG Alba). Mae MG Alba yn paratoi 
adroddiadau a datganiadau ariannol ar wahân 
ar gyfer hyd at 31 Mawrth bob blwyddyn. Bydd 
Ofcom yn anfon y rhain at Ysgrifennydd Gwladol 
yr Alban ac at Weinidogion yr Alban i’w cyflwyno 
gerbron Senedd yr Alban.

20.  Rhwymedigaethau 
buddion ymddeol   

Mae gan Ofcom amryw o gynlluniau pensiwn, 
sy’n cynnwys cynllun â’r cyfraniadau wedi’u 
diffinio, cynlluniau â’r buddion wedi’u diffinio, a 
chynlluniau heb eu hariannu.

a)  Cynllun â’r cyfraniadau wedi’u diffinio 
- cynllun pensiwn cyfranddeiliaid 

Prif ffordd Ofcom o ddarparu buddion pensiwn 
i’w gydweithwyr yw drwy gyfrannu at gynllun 
pensiwn cyfranddeiliaid. Cyfrannodd y cyflogwr 
£6,070k yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 
31 Mawrth 2020 (2018/19: £5,732k). Mae adran 
cyfraniadau wedi’u diffinio hefyd yng Nghynllun 
Pensiwn â’r Buddion wedi’u Diffinio Ofcom.  Ond, 
mae wedi cau bellach ac nid oes dim mwy o 
gyfraniadau’n cael eu gwneud i’r trefniant hwn.
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b)  Cynlluniau pensiwn â’r buddion 
wedi’u diffinio

Mae gan Ofcom ddau gynllun pensiwn â’r buddion 
wedi’u diffinio, er i’r ddau gau i groniadau yn y 
dyfodol ar 1 Mehefin 2011:

•  Sefydlwyd Cynllun Pensiwn â’r Buddion wedi’u 
Diffinio Ofcom ar 29 Rhagfyr 2003. Cyfraniad y 
cyflogwr i Gynllun Pensiwn â’r Buddion wedi’u 
Diffinio Ofcom am y flwyddyn a ddaeth i ben 
ar 31 Mawrth 2020 oedd £5k yng nghyswllt 
costau’r Cynllun (2018/19: £3k).  Trosglwyddwyd 
cyfraniadau’r cyflogwr o £360k o gyfrif yr 
Ymddiriedolaeth Bwydo i’r Cynllun yn ystod 
y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 
(2018/19: £360k); a

•  Chynllun Pensiwn Ofcom (cynllun ITC gynt), 
y mae Ofcom yn rhan ohono ar y cyd â thri 
sefydliad arall, sef S4C, S4C Masnachol a’r 
Awdurdod Safonau Hysbysebu. Cyfraniad y 
cyflogwr i Gynllun Pensiwn Ofcom (ITC gynt) 
am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2020 oedd £10k yng nghyswllt costau’r 
Cynllun (2018/19: £10k).  Cafodd cyfraniadau 
cyflogwr o £180k eu trosglwyddo o gyfrif yr 
Ymddiriedolaeth Bwydo i Gynllun Pensiwn 
Ofcom (cynllun ITC gynt) yn ystod y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 (2018/19: £185k).

Rheolir y ddau Gynllun hyn gan Fwrdd 
Ymddiriedolwyr sy’n annibynnol ar Ofcom.

Pennir cyfraniadau arian Ofcom i’r ddau gynllun hyn 
yn unol â Deddf Pensiynau 2004.  O dan y ddeddf 
rhaid bod yn llawer mwy darbodus wrth fesur y 
rhwymedigaethau nag o dan IFRS. Cafodd prisiadau 
ariannu o dan y Ddeddf Pensiynau, gyda dyddiad dod 
i rym o 31 Mawrth 2018 eu cwblhau ar gyfer y ddau 
gynllun â’r buddion wedi’u diffinio ac, yn wahanol i 
IFRS, roeddent yn dangos gwarged cyfun o £5.3m.

Cytunwyd ar amserlenni cyfraniadau gydag 
Ymddiriedolwr y ddau gynllun oherwydd y 
prisiadau hyn.  Dan yr amserlenni presennol, 
byddai Ofcom yn disgwyl cyfrannu £540k i’r ddau 
gynllun â’r buddion wedi’u diffinio dros y 12 mis 
nesaf ar gyfer talu costau’r Cynlluniau.  Mae’r 

cyfraniadau hyn i’w talu o’r Ymddiriedolaeth 
Bwydo. Mae Ofcom hefyd wedi cytuno i dalu 
ardollau eraill yn uniongyrchol. Talwyd £555k yn 
ystod y flwyddyn i 31 Mawrth 2020 (gan gynnwys y 
cyfraniad a dalwyd o’r Ymddiriedolaeth Bwydo).

Mae gan Ofcom gyfrif Ymddiriedolaeth Bwydo sydd 
wedi’i ymgorffori yn Asedau’r Cynllun Pensiwn.  Dim 
ond i un o’r ddau Gynllun Pensiwn â’r Buddion wedi’u 
Diffinio y ceir talu arian a drosglwyddir i’r cyfrif 
ymddiriedolaeth ac a gedwir ynddo, ac ni cheir ei 
ddefnyddio at unrhyw ddiben arall. Ymddiriedolaeth 
Bwydo Ofcom ydy’r mecanwaith mae Ofcom yn 
ei ddefnyddio i roi cronfeydd o’r neilltu er mwyn 
gwneud cyfraniadau yn y dyfodol ac i dalu am gostau 
rhedeg ei ddau gynllun pensiwn buddion diffiniedig, 
Cynllun Pensiwn â’r Buddion wedi’u Diffinio Ofcom 
a Chynllun Pensiwn Staff Ofcom (ITC gynt).

Mae cronfeydd sy’n cael eu trosglwyddo i 
Ymddiriedolaeth Bwydo Ofcom yn cael eu cydnabod 
yn y flwyddyn ariannol pan gaiff y trosglwyddiad 
ei wneud ond wedyn mae modd defnyddio’r 
cronfeydd hyn mewn cyfnodau sydd i ddod. Fydd 
dim ond modd defnyddio’r arian sy’n cael ei gadw 
yn y Cyfrif Bwydo er mwyn talu am y cynlluniau 
pensiwn yn unol â’r atodlen gyfraniadau ar gyfer 
pob Cynllun neu drwy daliad ad hoc a fydd wedi’i 
gymeradwyo gan Ofcom mewn perthynas â 
phrosiect penodol (fel ymarfer i leihau risg) yn 
ogystal ag i dalu am gostau rhedeg y cynlluniau.

Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020, 
cyfrannodd Ofcom £540k at yr Ymddiriedolaeth Bwydo 
(2018/19: £540k). Balans yr Ymddiriedolaeth Bwydo 
ar 31 Mawrth 2020 oedd £8,389k (2018/19: £8,345k).

Mae Ofcom hefyd yn gyfrifol am fodloni 
rhwymedigaethau pensiwn na chânt eu hariannu 
ar ran cyn-Gadeiryddion y Comisiwn Teledu 
Annibynnol a’r Awdurdod Radio, ynghyd â chyn-
Gyfarwyddwyr Cyffredinol Telegyfathrebiadau.  Ni 
chaiff y ddarpariaeth pensiynau ei hariannu, ac 
mae’r buddion yn cael eu talu wrth iddynt ddod 
yn ddyledus a chael eu gwarantu gan Ofcom. Nid 
oes cronfa, ac felly nid oes gwarged na diffyg.  
Ceisiwyd cyngor actiwari er mwyn sicrhau bod y 
ddarpariaeth wedi’i phennu ar lefel realistig.  
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Cydraddoli Pensiynau Sylfaenol 
Wedi’u Gwarantu

Yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys yn achos 
Lloyds Bank ar 26 Hydref 2018, a ddyfarnodd 
ei bod yn rhaid i gynlluniau addasu buddion er 
mwyn cydraddoli Pensiynau Sylfaenol Wedi’u 
Gwarantu (GMPs) rhwng dynion a menywod, 
roedd Ofcom wedi gwneud lwfans ar gyfer 
effaith bosibl hyn ar ddiwedd y flwyddyn 
flaenorol. Cafodd hyn ei ganiatáu ar gyfer 
cost gwasanaeth blaenorol yn y Datganiad 
o Incwm Net Cynhwysfawr. Roedd lwfans o 
£284k wedi cael ei wneud mewn perthynas 
â (Hen Gynllun ITC) Ofcom, ac roedd lwfans 
o £14k wedi cael ei wneud mewn perthynas 
â Chynllun Buddion wedi’u Diffinio Ofcom.

Darparwyd ar gyfer cost gwasanaeth blaenorol 
ychwanegol o £377k yn y Cynllun Buddion 
wedi’u Diffinio. Mae hyn o ganlyniad i Weithred 
Diwygio a gafodd ei gweithredu mewn 
perthynas â Chynllun Buddion wedi’u Diffinio 
Ofcom ar 28 Gorffennaf 2018. O ganlyniad 
i’r diwygiadau hyn i reolau, roedd yn rhaid 
ailgyfrifo buddion rhai aelodau pensiynwyr, a 
oedd wedi arwain at gynnydd yn eu buddion.

Ni fyddwn yn gwybod faint mae cydraddoli 
pensiynau sylfaenol wedi’u gwarantu yr aelodau 
yn ei gostio i gyd nes byddant wedi cael eu 
cydraddoli’n llawn (ac mae’n siŵr na fydd 
hynny’n digwydd am flynyddoedd lawer).

Newidiadau posib i’r Mynegai 
Prisiau Manwerthu 

Mae Awdurdod Ystadegau’r DU (UKSA) wedi 
dweud ei fod yn bwriadu newid y Mynegai Prisiau 
Manwerthu (RPI), erbyn 2030 fan hwyraf, er mwyn 
sicrhau ei fod yn cyd-fynd â’r CPIH (y Mynegai 
Prisiau Manwerthu gan gynnwys costau tai 
perchnogion-feddianwyr). Mae’r Llywodraeth yn 
bwriadu cychwyn ymgynghoriad cyhoeddus ar y 
mater eleni, a’r dyddiad cynharaf y bydd unrhyw 
newid yn dod i rym yw 2025. Mewn ymateb i’r 
cyhoeddiad hwn, cafodd tarddiad rhagdybiaethau 
RPI a CPI eu hadolygu ar 31 Mawrth 2020. Mae 
Ofcom wedi penderfynu bod cromlin chwyddiant 
y Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI), sy’n 
seiliedig ar y farchnad, yn parhau i fod yn sail 
resymol ar gyfer amcangyfrif cynnydd tymor hir 
mewn pensiynau sy’n gysylltiedig ag RPI yn y 
dyfodol, gan gynnwys y newidiadau posibl yn 
RPI i CPIH  (y Mynegai Prisiau Manwerthu gan 
gynnwys costau tai perchnogion-feddianwyr), 
ac mae deillio tybiaethau chwyddiant RPI 
ar 31 Mawrth 2020 wedi aros yn gyson â 
blynyddoedd blaenorol. I darddu’r dybiaeth CPI, 
mae Ofcom wedi penderfynu ei bod yn briodol 
lleihau’r gwahaniaeth tybiedig rhwng RPI a 
CPI (a elwir yn “lletem RPI-CPI”) 0.15% i 0.85% 
ar 31 Mawrth 2020, gan ystyried nodweddion 
a phroffiliau aelodaeth y cynlluniau DB.

Bydd y rhagdybiaethau chwyddiant yn 
cael eu hadolygu ar ôl i’r Llywodraeth 
ddarparu mwy o wybodaeth y flwyddyn 
nesaf fel rhan o’r ymgynghoriad. 
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Dyma’r symiau a gydnabyddir yn y Datganiad am y Sefyllfa Ariannol:

Pensiynau 
â’r buddion 

wedi’u 
diffinio a 
ariennir

Rhwymedig- 
aethau 

pensiwn na 
chânt eu 
hariannu

Cyfanswm 
buddion 
ymddeol

Pensiynau 
â’r buddion 

wedi’u 
diffinio a 
ariennir

Rhwymedig- 
aethau 

pensiwn na 
chânt eu 
hariannu

Cyfanswm 
buddion 
ymddeol

31 Mawrth  
2020

£’000

31 Mawrth  
2020

£’000

31 Mawrth  
2020

£’000

31 Mawrth  
2019

£’000

31 Mawrth  
2019

£’000

31 Mawrth  
2019

£’000

Statws ariannu, diwedd y flwyddyn

-  Rhwymedigaeth o ran buddion yng 
nghyswllt aelodau gohiriedig 

(67,572)  - (67,572) (77,115)  - (77,115)

-  Rhwymedigaeth o ran buddion yng 
nghyswllt aelodau sy’n bensiynwyr

(169,804) (1,085) (170,889) (190,080) (1,211) (191,291)

Cyfanswm rhwymedigaethau 
buddion

(237,376) (1,085) (238,461) (267,195) (1,211) (268,406)

Gwerth teg asedau’r cynllun 259,802  - 259,802 284,886  - 284,886

Statws ariannu 22,426 (1,085) 21,341 17,691 (1,211) 16,480

Mae’n ofynnol dan IAS19, lle bydd cynllun mewn gwarged yn ôl tybiaethau IAS19, na ellir cydnabod y 
gwarged ar Ddatganiad Sefyllfa Ariannol Ofcom oni bai fod budd economaidd ar gael i Ofcom yn sgil 
hynny. Priodolir yr holl warged i’r Cynllun Buddion wedi’u Diffinio a’r Cyfrif Bwydo y mae iddo werth 
economaidd, gan fod modd i Ofcom ei adfer. 

Crynodeb o rwymedigaethau pensiynau â’r buddion wedi’u diffinio Ofcom
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Covid-19

Mae Covid-19 wedi arwain at sefyllfa anwadal iawn yn y farchnad sy’n effeithio ar werthoedd asedau a 
chynnyrch y farchnad, sydd yn ei dro wedi effeithio ar y pensiynau yn y Datganiad am y Sefyllfa Ariannol. 
Yn benodol, ar gyfer Cynllun Pensiwn â’r Buddion wedi’u Diffinio Ofcom, mae anghysondeb rhwng y 
newid mewn rhwymedigaethau oherwydd newidiadau yng nghyfradd disgownt bondiau corfforaethol 
IAS19, a symudiad asedau’r cynlluniau dros y flwyddyn.  Ysgogwyd hyn yn bennaf gan y cynnydd mewn 
lledaeniad credyd ar fondiau corfforaethol. 

Newidiadau yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020   

Rhwymedig- 
aethau 

o ran buddion 
wedi’u diffinio

Asedau Cynllun 
pensiwn a 

ariennir

Pensiynau 
na chânt eu 

hariannu

Cyfanswm 
pensiwn

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Gwerth agoriadol ar 1 Ebrill 2019  (267,195)  284,886  17,691  (1,211)  16,480 

Costau gweinyddu  -  (686)  (686)  -  (686)

Cost gwasanaeth -  -  -    -  -   

Incwm/(cost) llog  (6,127)  6,536  409  (27)  382 

Cyfraniadau cyflogwyr  -  555  555  -  555 

Buddion a dalwyd o asedau’r cynllun  13,012  (13,012)  -  -  -   

Buddion a dalwyd yn uniongyrchol gan Ofcom - -  -  76  76 

Cyfanswm y buddion a dalwyd  13,012  (13,012)  -  76  76 

Ailfesuriadau

Enillion/(colledion) actiwaraidd 22,934  (18,477)  4,457  77  4,534 

Gwerth terfynol ar 31 Mawrth 2020  (237,376)  259,802  22,426  (1,085)  21,341 
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Newidiadau yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2019

Rhwymedig- 
aethau o ran 

buddion wedi’u 
diffinio

Asedau Cynllun 
pensiwn a 

ariennir

Pensiynau 
na chânt eu 

hariannu

Cyfanswm 
pensiwn

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Gwerth agoriadol ar 1 Ebrill 2018  (265,558) 283,727  18,169  (1,142)  17,027 

Costau gweinyddu  -  (668)  (668)  -  (668)

Cost gwasanaeth  (675)  -  (675)  -  (675)

Incwm/(cost) llog  (6,628)  7,095  467  (28)  439 

Cyfraniadau cyflogwyr  -  553  553  -  553 

Buddion a dalwyd o asedau’r cynllun  11,341  (11,341)  -  -  -   

Buddion a dalwyd yn uniongyrchol gan Ofcom  -  -  -  -  -   

Cyfanswm y buddion a dalwyd  11,341  (11,341)  -  -  -   

Ailfesuriadau

Enillion/(colledion) actiwaraidd  (5,675)  5,520  (155)  (41)  (196)

Gwerth terfynol ar 31 Mawrth 2019  (267,195)  284,886  17,691  (1,211)  16,480 
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Dyma’r symiau a gaiff eu cydnabod yn y Datganiad o Incwm Net Cynhwysfawr:

31 Mawrth 2020
Pensiwn a 

ariennir
Pensiwn nad yw’n 

cael ei ariannu
Cyfanswm 
pensiynau

£’000 £’000 £’000

Cost gwasanaeth  -    -    -   

Incwm/(cost) llog  409  (27)  382 

Credyd/(cost) y buddion wedi’u diffinio a gydnabyddir 
mewn incwm cynhwysfawr    

 409  (27)  382 

Costau gweinyddu  (686)  -    (686)

Incwm net/(cost) a gydnabyddir mewn incwm cynhwysfawr  (277)  (27)  (304)

Dyma’r symiau a gaiff eu cydnabod fel (Gwariant)/Incwm Cynhwysfawr Arall: 

31 Mawrth 2020
Pensiwn a 

ariennir
Pensiwn nad yw’n 

cael ei ariannu
Cyfanswm 
pensiynau

£’000 £’000 £’000

Enillion/(colledion) ar rwymedigaethau buddion oherwydd 
newidiadau yn y rhagdybiaethau ariannol 

 21,480  77  21,557 

Enillion/(colledion) ar rwymedigaethau buddion oherwydd 
newidiadau yn y rhagdybiaethau demograffig

 (187)  -    (187)

Enillion/(colledion) ar rwymedigaethau buddion oherwydd 
profiad aelodau

 1,641  -    1,641 

Cyfanswm enillon/(colledion) ar rwymedigaethau buddion  22,934  77  23,011 

Enillion/(colledion) ar asedau’r cynlluniau  (18,477)  -  (18,477)

Enillion/(colledion) net  4,457  77  4,534 

Mae Ofcom ac Ymddiriedolwyr y Cynlluniau wedi rhoi nifer o gamau ar waith er mwyn gwarchod rhag 
digwyddiadau sy’n cael effaith negyddol ar sefyllfaoedd ariannol. Yn benodol, mae polisïau blwydd-
dal yn diwallu taliadau buddion aelodau’r ddau Gynllun sy’n bensiynwyr a’r holl aelodau nad ydynt 
yn bensiynwyr yn y Cynllun ITC. Fodd bynnag, mae newidiadau yn amodau’r farchnad yn dal yn gallu 
effeithio ar y sefyllfaoedd ariannol, yn enwedig y Cynllun Buddion wedi’u Diffinio. 



Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019/20148

31 Mawrth 2019
Pensiwn a 

ariennir
Pensiwn nad yw’n 

cael ei ariannu
Cyfanswm 
pensiynau

£’000 £’000 £’000

Cost gwasanaeth  (675)  -    (675)

Incwm/(cost) llog  467  (28)  439 

Credyd/(cost) y buddion wedi’u diffinio a gydnabyddir 
mewn incwm cynhwysfawr    

 (208)  (28)  (236)

Costau gweinyddu  (668)  -    (668)

Incwm net/(cost) a gydnabyddir mewn incwm cynhwysfawr  (876)  (28)  (904)

Dyma’r symiau a gaiff eu cydnabod fel (Gwariant)/Incwm Cynhwysfawr Arall:

31 Mawrth 2019
Pensiwn a 

ariennir
Pensiwn nad yw’n 

cael ei ariannu
Cyfanswm 
pensiynau

£’000 £’000 £’000

Enillion/(colledion) ar rwymedigaethau buddion 
oherwydd newidiadau yn y rhagdybiaethau ariannol

 (12,660)  (41)  (12,701)

Enillion/(colledion) ar rwymedigaethau buddion 
oherwydd newidiadau yn y rhagdybiaethau demograffig

 13,128  -    13,128 

Enillion/(colledion) ar rwymedigaethau buddion 
oherwydd profiad aelodau

 (6,143)  -    (6,143)

Cyfanswm enillon/(colledion) ar rwymedigaethau buddion  (5,675)  (41)  (5,716)

Enillion/(colledion) ar asedau’r cynlluniau  5,520  -  5,520 

Enillion/(colledion) net  (155)  (41)  (196)

Mae Ofcom ac Ymddiriedolwyr y Cynlluniau wedi rhoi nifer o gamau ar waith er mwyn gwarchod rhag 
digwyddiadau sy’n cael effaith negyddol ar sefyllfaoedd ariannol. Yn benodol, mae polisïau blwydd-
dal yn diwallu taliadau buddion aelodau’r ddau Gynllun sy’n bensiynwyr a’r holl aelodau nad ydynt 
yn bensiynwyr yn y Cynllun ITC. Fodd bynnag, mae newidiadau yn amodau’r farchnad yn dal yn gallu 
effeithio ar y sefyllfaoedd ariannol, yn enwedig y Cynllun Buddion wedi’u Diffinio.

Dyma’r symiau a gaiff eu cydnabod yn y Datganiad o 
Incwm Net Cynhwysfawr:    
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Dyma brif gategorïau asedau’r cynlluniau fel canran o gyfanswm 
asedau’r cynlluniau: 

31 Mawrth 2020

(%)

Cyfanswm

31 Mawrth 2019 

(%)

Cyfanswm

Ecwitïau byd-eang (ddim yn cael eu gwarchod ar hyn o bryd)  2  2 

Ecwitïau byd-eang (yn cael eu gwarchod ar hyn o bryd)  2  2 

Bondiau corfforaethol  6  3 

Bondiau’r llywodraeth sy’n gysylltiedig â’r Mynegai  5  4 

Cronfa dwf wedi’i harallgyfeirio  4  4 

Portffolio buddsoddiadau a ysgogir gan rwymedigaethau  6  7 

Blwydd-daliadau  73  75 

Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod  2  3 

Cyfanswm  100  100 

Mae Ofcom ac Ymddiriedolwyr y Cynlluniau wedi rhoi nifer o gamau ar waith i leihau lefel y risg 
buddsoddi. Yn benodol, mae gan y ddau brif gynllun â’r buddion wedi’u diffinio bolisïau blwydd-dal sy’n 
dileu’r risg fwy neu lai yng nghyswllt y rhan fwyaf o’r aelodau ac mae gan Gynllun Pensiwn â’r Buddion 
wedi’u Diffinio Ofcom strategaeth ar waith a fydd yn cynyddu’r hyn a ddyrennir i asedau risg is sy’n fwy 
cydnaws â’r rhwymedigaethau, megis giltiau a bondiau, pan ellir fforddio gwneud hynny.

Y prif ragdybiaethau economaidd ar ddyddiad y Datganiad am y Sefyllfa Ariannol:

31 Mawrth 2020

(%)

Cyfanswm

31 Mawrth 2019

(%)

Cyfanswm

Cyfradd ddisgownt 2.45 2.35 

Chwyddiant Prisiau Adwerthu 2.65 3.25 

  - Cynnydd mewn pensiynau yn y dyfodol (RPI) 2.65 3.25 

  - Cynnydd mewn pensiynau yn y dyfodol (CPI uchafswm 3%) 1 .70 2.00
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Mae gan gynllun pensiwn Ofcom ddau gynllun ar wahân 
ac mae’r prif ragdybiaethau demograffig ar ddyddiad y 
Datganiad am y Sefyllfa Ariannol fel a ganlyn:

Y Cynllun 
DB

Y Cynllun 
DB

Y Cynllun 
ITC

Y Cynllun 
ITC

Oes ddisgwyliedig aelod 60 oed sy’n... 40 oed ar 
hyn o bryd

60 oed ar 
hyn o bryd

40 oed ar 
hyn o bryd

60 oed ar 
hyn o bryd

Gwryw 29 27 29 28

Benyw 31 30 31 30

Sensitifrwydd i newidiadau yn y prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd

Effaith ar

Y Cynllun DB Y Cynllun ITC

Rhwymed 
-igaethau 

o ran y 
buddion 

wedi’u 
diffinio

Asedau
Gwarged 

statws 
ariannu

Rhwymed 
-igaethau 

o ran y 
buddion 

wedi’u 
diffinio

Asedau
Gwarged 

statws 
ariannu

Newid mewn rhagdybiaethau £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Cyfradd ddisgownt

Yn codi 0.50%
gostyngiad 

o £5,244
gostyngiad 

o £5,264
gostyngiad 

o £20
gostyngiad 

o £10,229
gostyngiad 

o £10,229
Dim newid

Yn gostwng 0.50%
codiad o 

£5,986
codiad o 

£6,103
codiad o 

£117
codiad o 

£11,359
codiad o 

£11,359
Dim newid

Chwyddiant Prisiau Adwerthu

Yn codi 0.50%
codiad o 

£5,684
codiad o 

£5,257
codiad o 

£427
codiad o 

£9,329
codiad oy 

£9,329
Dim newid

Yn gostwng 0.50%
gostyngiad 

o £4,931
gostyngiad 

o £4,536
gostyngiad 

o £395
gostyngiad 

o £8,294
gostyngiad 

o £8,294
Dim newid

Oes ddisgwyliedig aelod 60 oed

Yn codi - blwyddyn
codiad o 

£2,253
codiad o 

£653
decrease 
by £1,600

codiad o 
£9,248

codiad o 
£9,248

Dim newid

Yn gostwng - blwyddyn
gostyngiad 

o £2,174
gostyngiad 

o £647
codiad o 

£1,527
gostyngiad 

o £8,784
gostyngiad 

o £8,784
Dim newid
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Proffil rhwymedigaethau cynlluniau 
â’r buddion wedi’u diffinio 

Mae’r siartiau isod yn dangos y buddion y 
disgwylir eu talu o dan y Cynlluniau perthnasol 
adeg y prisiad actiwaraidd mwyaf diweddar 
(Mawrth 2018) dros yr 80 mlynedd nesaf.

Cyfrifir y taliadau buddion a ddisgwylir 
yn y dyfodol ar sail nifer o ragdybiaethau 
gan gynnwys chwyddiant yn y dyfodol, 

oedrannau ymddeol, yr opsiynau a ddewisir 
yng nghyswllt y buddion a disgwyliad oes, 
ac felly maent yn siŵr o fod yn ansicr. 

Gall y gwir daliadau o ran y buddion 
mewn blwyddyn benodol fod yn uwch 
neu’n is, er enghraifft, os bydd aelodau’n 
ymddeol yn gynt neu’n hwyrach na’r hyn 
a ragdybiwyd, neu’n cymryd mwy neu lai 
o gyfandaliad arian wrth ymddeol.

Cynllun Pensiwn â’r Buddion wedi’u Diffinio Ofcom   

Hyd rhwymedigaethau’r Cynllun (y cyfnod cyfartalog i dalu) yw 19 mlynedd   
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Wedi gohirioPensiynwyr a Dibynyddion

berthnasol iddynt. Ychydig iawn o bwerau sydd 
gan Ofcom i fenthyg neu i fuddsoddi gwargedion 
o gronfeydd. Nid yw asedau a rhwymedigaethau 
ariannol a gynhyrchir gan weithgareddau 
gweithredol beunyddiol yn newid y risgiau y 
mae Ofcom yn eu hwynebu wrth gyflawni ei 
weithgareddau.

Nid oes gwahaniaeth o bwys rhwng gwerth teg 
a gwerth cario ymlaen y rhwymedigaethau a’r 
asedau ariannol ar y dyddiad adrodd. 

Fel y caniateir gan IAS 32, caiff symiau 
derbyniadwy a thaladwy sy’n aeddfedu neu sy’n 
dod yn daladwy cyn pen 12 mis ar ôl y dyddiad 
adrodd eu hepgor o’r asesiad hwn.   
       
    

21.  Offerynnau ariannol

Nid yw Ofcom yn agored iawn i beryglon o ran 
hylifedd, cyfraddau llog ac arian cyfred. Mae IAS 
32, Offerynnau Ariannol: Cyflwyniad yn gofyn 
bod endid yn datgelu’r rôl y mae offerynnau 
ariannol wedi’i chwarae yn ystod y flwyddyn o 
ran creu neu newid y risgiau a wynebir ganddo 
wrth gyflawni ei weithgareddau. Oherwydd natur 
gweithgareddau Ofcom, ac oherwydd y modd y 
caiff ei ariannu, nid yw’n agored i’r un risgiau 
ariannol a wynebir gan endidau busnes. 

Hefyd, mae offerynnau ariannol yn chwarae rôl 
gyfyngedig o ran creu neu newid risg o’i gymharu 
â chwmnïau rhestredig y mae IAS 32 yn bennaf 

Cynllun Pensiwn Ofcom (ITC gynt)

Hyd rhwymedigaethau’r Cynllun (y cyfnod cyfartalog i dalu) yw 13 mlynedd
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22.  Partïon cysylltiedig

Nid yw Ofcom yn ystyried bod ei swyddogaeth 
reoleiddio a thrwyddedu’n creu perthynas 
parti cysylltiedig rhyngddo ef ei hun a deiliaid 
trwyddedau, fel y caiff ei ddiffinio gan IAS 
24, Datgeliadau Partïon Cysylltiedig. 

Nid yw Aelodau’r Bwrdd wedi datgan bod 
ganddynt fuddiannau a fyddai’n dylanwadu 
ar eu swyddogaethau fel Aelod o Ofcom. Ni 
chafwyd trafodion rhwng Ofcom a’i Aelodau 
heblaw am daliadau a gafodd eu datgelu 
ar wahân yn yr adroddiad taliadau.

Ystyrir mai Ysgrifennydd Gwladol yr Adran 
Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol 
(BEIS) ac Ysgrifennydd Gwladol yr Adran dros 
Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau 
a Chwaraeon (DCMS) yw’r partïon cysylltiedig 
sy’n rheoli Ofcom dan delerau Deddf 
Swyddfa Gyfathrebiadau 2002.  

Darperir manylion yr holl refeniw grant gan 
yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, 
y Cyfryngau a Chwaraeon yn Nodyn 2, 3, 
11 ac 14 y datganiadau ariannol hyn.

Gweithredir cynllun pensiwn â’r cyfraniadau 
wedi’u diffinio a dau gynllun â’r buddion wedi’u 
diffinio. Mae gan un o’r ddau gynllun â’r buddion 
wedi’u diffinio (y ddau wedi cau i groniadau 
yn y dyfodol) barti cysylltiedig, S4C. Dylid 
cyfeirio at Nodyn 20 am ddatgeliad pellach. 

Ar 31 Mawrth 2019, roedd y symiau derbyniadwy 
canlynol yn cael eu dal yng nghyswllt 
cymorth grant a oedd yn ddyledus gan yr 
Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y 
Cyfryngau a Chwaraeon:  

•  Clirio sbectrwm – £2,590k (2018/19: swm 
derbyniadwy £310k)    

Ni chafwyd dim trafodion partïon cysylltiedig 
eraill yn ystod y flwyddyn ariannol. 

23.  Ymrwymiadau cyfalaf

Ar 31 Mawrth 2020 roedd ymrwymiadau cyfalaf 
o £1,323k (2018/19: £1,453k) yn berthnasol i 
ymrwymiad cyfalaf y landlord wedi’i ariannu 
ar gyfer y gwaith adnewyddu ei eiddo ei hun.  

24.   Derbyniadau a drosglwyddwyd 
i’r/o’r Gronfa Gyfunol

Yn unol ag Adran 400 o Ddeddf Cyfathrebiadau 
2003, anfonodd Ofcom £10,985k (2018/19: 
£8,493k) o Daliadau ychwanegol yn 
ymwneud â’r Ddeddf Darlledu, Rhifau 
Daearyddol a Dirwyon i’r Gronfa Gyfunol.

Yn unol ag Adran 401 o Ddeddf 
Cyfathrebiadau 2003, cadwodd Ofcom 
£56,828k (2018/19: £54,305k) o dderbyniadau 
WTA i dalu am ei wariant perthnasol 
sy’n cynnwys Rheoli Sbectrwm.

Cafodd ffioedd trwyddedau’r Ddeddf 
Telegraffiaeth Ddi-wifr o £312,800k (2018/19: 
£239,942k) eu hanfon i’r Adran dros faterion 
Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon 
i’w trosglwyddo i’r Gronfa Gyfunol. Nid oes 
unrhyw elw Arwerthiant y Ddeddf Telegraffiaeth 
Ddi-wifr ar gyfer y flwyddyn ariannol 
hon (2018/19: £1,370,354k).   
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25.   Digwyddiadau ar ôl y 
cyfnod adrodd

Yn unol â gofynion IAS 10 Digwyddiadau ar ôl y 
Cyfnod Adrodd, bydd digwyddiadau ar ôl diwedd 
y flwyddyn yn cael eu hystyried hyd at ddyddiad 
awdurdodi’r cyfrifon i’w cyhoeddi. Dehonglir hyn 
fel dyddiad Tystysgrif ac Adroddiad y Rheolwr a’r 
Archwilydd Cyffredinol.

26.  Busnes byw

Bydd ariannu rhwymedigaethau Ofcom yn 
y dyfodol yn cael ei wneud drwy dariffau 
sector blynyddol gan randdeiliaid sy’n cael eu 
rheoleiddio a drwy gadw derbyniadau WTA a 
gesglir drwy’r cyfrifon Adran 400 ac a gedwir gan 
Ofcom i dalu am weithgareddau sy’n ymwneud 
â sbectrwm ynghyd â gweithgareddau eraill nad 
ydynt yn cael eu hariannu drwy dariffau, fel y 
nodir yn Adran 401 o’r Ddeddf Cyfathrebiadau. 
Mae Trysorlys Ei Mawrhydi a’r Adran dros 
Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a 
Chwaraeon yn cytuno ar gap gwariant Ofcom, ac 
mae cymeradwyaeth ar gyfer y symiau sydd eu 
hangen ar gyfer y flwyddyn 2020/21 eisoes wedi 
cael ei rhoi. Felly ystyriwyd ei bod hi’n briodol 
mabwysiadu dull busnes byw er mwyn paratoi’r 
datganiadau ariannol hyn.

Ers dechrau argyfwng COVID-19, mae Ofcom wedi 
addasu i drefniadau gweithio eraill. Mae Ofcom 
yn credu nad yw COVID-19 yn cael unrhyw effaith 
ar sail busnes byw.




