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Personél Rheoli Allweddol, Bwrdd Llywodraethwyr a Chynghorwyr 
Proffesiynol               
Personél rheoli allweddol 

Diffinnir personél rheoli allweddol fel aelodau o Dîm Arweinyddiaeth y Grŵp ac fe’u cynrychiolwyd gan y 
canlynol yn 2017/18: 
 

Mark Dacey, Prif Weithredwr; Swyddog Cyfrifyddu           

Keith Booker, Dirprwy Brif Weithredwr a Phennaeth Campysau Castell-nedd Port Talbot (wedi ymddeol ar 22 
Rhagfyr 2017)  

Eleanor Glew, Is Bennaeth: Gwasanaethau Gweithredol   

Kathryn Holley, Is Bennaeth: Gwasanaethau Ariannol   

Catherine Lewis, Is Bennaeth: Gwasanaethau Corfforaethol (Dirprwy Brif Weithredwr o fis Ebrill 2018 ymlaen) 

Judith Williams, Is Bennaeth: Gwasanaethau Academaidd (Dirprwy Brif Weithredwr o fis Ebrill 2018 ymlaen) 

Bwrdd Llywodraethwyr 

Ceir rhestr lawn o’r Llywodraethwyr ar dudalen 14 y datganiadau ariannol hyn.      
 
Gweithredodd Mrs G Charnock fel Pennaeth Cynorthwyol: Llywodraethu ar gyfer y cyfnod.    
 

Cynghorwyr proffesiynol  

Archwilwyr datganiadau ariannol annibynnol:    
PricewaterhouseCoopers LLP 
Un Kingsway 
Caerdydd 
CF10 3PW  
 
Archwilwyr mewnol: 
RSM Risk Assurance Services LLP 
Ystafell 205, Tŷ Regus   
Rhodfa Malthouse  
Parc Busnes Porth Caerdydd   
Caerdydd 
CF23 8RU 
 
Bancwyr: 
Grŵp Banc Lloyds    
Tŷ Sant William   
Teras Tresillian  
Caerdydd 
CF10 5BH 
 
Santander 
Tŷ Sant William   
9 Heol y Frenhines 
Caerdydd 
CF10 2UD  
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Adroddiad y Corff Llywodraethu 

NATUR, AMCANION A STRATEGAETHAU: 

Mae’r aelodau’n cyflwyno eu hadroddiad a’r datganiadau ariannol cyfnerthedig wedi’u harchwilio ar gyfer y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018. 

Statws cyfreithiol  

Sefydlwyd y Gorfforaeth o dan Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 at ddiben cynnal gweithgareddau Coleg 
Castell-nedd Port Talbot. Mae’r Grŵp yn elusen eithriedig at ddibenion Rhan 3 Deddf Elusennau 2011. 

 

Cenhadaeth  

Mae datganiad cenhadaeth y Grŵp fel a ganlyn: 

“Ysbrydoli dysgu, cyfoethogi bywydau, cyflawni llwyddiant”  

Is-bennawd  

“Mwy na dim ond Addysg” 

Ar gyfer y Grŵp, mae’r is-bennawd yn cyfleu beth mae’r myfyrwyr yn ei gael fel pecyn cyflawn yn y Coleg. Bydd 
y myfyrwyr yn cael addysg a hyfforddiant eithriadol, ond hefyd byddant yn cael cymryd rhan yn yr holl 
weithgareddau allgyrsiol sydd ar gael, yn ogystal â chwaraeon, clybiau, cerddoriaeth a dawns, a llawer mwy.   

Budd Cyhoeddus 

Mae Corfforaeth Grŵp NPTC yn elusen eithriedig o dan Ran 3 Deddf Elusennau 2011 ac mae’n cael ei 
rheoleiddio gan Lywodraeth Cymru fel Prif Reoleiddiwr ar gyfer yr holl Gorfforaethau AB yng Nghymru. 
Datgelir enwau aelodau’r Corff Llywodraethu, sy’n ymddiriedolwyr yr elusen, ar dudalen 14.                   

Wrth bennu ac adolygu amcanion strategol y Grŵp, mae’r Corff Llywodraethu wedi rhoi ystyriaeth briodol i 
gyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau ar fudd cyhoeddus ac, yn benodol, i’w gyfarwyddyd ategol ar hybu addysg. 
Mae’r cyfarwyddyd yn datgan y gofyniad bod rhaid i bob sefydliad sy’n dymuno cael eu cydnabod fel 
elusennau ddangos, yn benodol, bod eu hamcanion er budd y cyhoedd.   

Wrth gyflawni ei genhadaeth, mae’r Grŵp yn darparu’r manteision cyhoeddus clir canlynol drwy hybu addysg:                            

• Addysgu o ansawdd uchel.  

• Ehangu cyfranogiad a mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol.        

• Cofnod cyflogaeth rhagorol i fyfyrwyr.    

• Systemau cefnogi myfyrwyr cadarn.  

• Cysylltiadau â chyflogwyr, diwydiant a masnach.  

Mae cyflawni budd cyhoeddus yn cael sylw drwy gydol yr Adroddiad hwn gan y Corff Llywodraethu.  
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Gweithredu Cynllun Strategol                    

Fis Ionawr 2016, mabwysiadodd y Grŵp gynllun strategol yn ffurfiol ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Awst 2015 a 31 
Gorffennaf 2019. Mae’r cynllun strategol hwn yn cynnwys cynlluniau ariannol ac eiddo. Mae’r Gorfforaeth yn 
monitro perfformiad y Grŵp yn erbyn y cynlluniau hyn. Adolygir y cynlluniau bob blwyddyn a’u diweddaru. 
Dyma amcanion strategol y Grŵp: 

• Bod yn ddarparwr addysg a hyfforddiant eithriadol.   

• Bod yn bartner allweddol mewn rhwydweithiau strategol yn lleol ac yn genedlaethol.  

• Bod yn Goleg sy’n darparu addysgu a dysgu rhagorol.      

• Bod yn Goleg mentrus ac entrepreneuraidd.         

• Bod yn Goleg sy’n paratoi myfyrwyr yn llwyddiannus ar gyfer cynnydd cadarnhaol. 

• Bod yn arweinydd cydnabyddedig am ddefnyddio technoleg. 

• Bod yn gyflogwr o ddewis.      

• Bod yn ddewis gan gyflogwyr ar gyfer dysgu ac ymgysylltu. 

• Bod yn Goleg sy’n helpu i fynd i’r afael â thlodi drwy wella ffyniant economaidd.             

• Bod yn Goleg sy’n hybu dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog.      

Mae’r Grŵp ar darged i gyflawni’r amcanion hyn.                     

Nodau Strategol Cyllid    

Dyma nodau strategol ariannol y Grŵp: 

• Sicrhau hyfywedd ariannol tymor hir gyda gwarged cynaliadwy sy’n ddigonol i ddiwallu anghenion y 
Grŵp 

• Cynllunio ariannol effeithiol sy’n cael ei gydlynu’n llawn.  

• Rheolaeth ariannol effeithiol wrth ddarparu gwasanaethau craidd yn effeithiol.               

• Sicrhau bod gwerth am arian yn cael ei gyflawni ym mhob gweithgarwch.  

• Targedu buddsoddiad cyfalaf sy’n cefnogi holl strategaethau’r Grŵp. 

• Rheolaeth fewnol a rheoli risg effeithiol.   

Mae cyfres o ddangosyddion perfformiad, a ddangosir isod, wedi cael eu cytuno er mwyn monitro 
gweithredu’r polisïau’n llwyddiannus.            
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Dangosyddion perfformiad  

  

2017/18 Targed 

Cymharu â’r 
Flwyddyn 
Flaenorol 

Y Cymharydd 
Cenedlaethol 

Mwyaf 
Diweddar   

CANLYNIADAU          

LLWYDDIANT         

CYFRADD CWBLHAU* 94% 93% 95% 93% 

CYFRADD CYFLAWNI* 88% 92% 87% 93% 

CYFRADD CWBLHAU LLWYDDIANNUS* 84% 88% 81% 87% 

CYFRADD LLWYDDO SAFON UWCH  99.1% 100% 99.9% 97.3% 

PRESENOLDEB MYFYRWYR  89% 95% 90%   

NIFEROEDD         

COFRESTRIADAU AB LLAWN AMSER 
(LAPS) 3,331 3,899 3,784   

COFRESTRIADAU AU (RHAN A LLAWN 
AMSER) 627 840 618   

CYLLID       

INCWM LlC/CYFANSWM INCWM 70.79% <70% 67.03% 78.87% 

COSTAU STAFF/CYFANSWM INCWM 63.44% <70% 63.53% 63.99% 

DIFFYG/CYFANSWM INCWM -3.39% - -5.54% -2.02% 

EBITDA/CYFANSWM INCWM 4.19% >5% 2.77% 5.91% 

CYMHAREB GYFREDOL  1.3 >1.2 1.66 1.64 

GERIAD  15.0% - 16.5% 20.6% 

BALANS ARIAN PAROD  £6.9m - £10.4m £5.7M 

DYDDIAU ARIAN PAROD  53 days > 45 days 78 days 65 days 

BUDDSODDIAD CYFALAF/INCWM 9.76% 5% 4.96% 11.8% 

POBL          

CWYNION A DDERBYNIWYD  106   47   

CYFRIF STAFF CYFWERTH Â LLAWN 
AMSER 823   804   

YSTADEGAU ABSENOLDEB SALWCH  4.23%   3.08% 2.8% 
          

*Ffigurau drafft; ni fydd ffigurau terfynol cofnodion Llywodraeth Cymru ar gael tan ar ôl llofnodi’r datganiadau 
ariannol hyn, ac mae disgwyl iddynt fod yn uwch.                               
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Mae’r Grŵp wedi ymrwymo i warchod pwysigrwydd mesurau sector a dangosyddion ac mae’n defnyddio’r 
data sydd wedi’u casglu gan Lywodraeth Cymru ar ôl cyflwyno’r Cofnod Cyllid blynyddol gan Golegau. 
Cynhaliodd y Grŵp hunanasesiad o Gyflwr Ariannol gan ddefnyddio canllawiau Llywodraeth Cymru a daeth i’r 
casgliad bod gan y Grŵp radd cyflwr ariannol “Da”.                               
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SEFYLLFA ARIANNOL   

Canlyniadau ariannol  

Cofnododd y Grŵp ddiffyg o £1,565,000 (2016/17 diffyg o £2,453,000) yn ystod y flwyddyn, gyda chyfanswm 
incwm cynhwysfawr o £2,170,000, (2016/17 cyfanswm incwm cynhwysfawr o £7,609,000).  Nodir canlyniadau 
cyfanswm yr incwm cynhwysfawr ar ôl cyfrifyddu am y cynnydd actwaraidd arwyddocaol yn 2017/18, a 
2016/17, yng Nghynllun Pensiwn Llywodraeth Leol.     

Mae’r Grŵp wedi cronni cronfeydd o £20,036,000 (2016/17: £17,866,000) a balansau arian parod a chyfwerth 
ag arian parod o £6,898,000 (2016/17: £10,369,000). Mae’r Grŵp yn dymuno parhau i gronni cronfeydd a 
balansau arian parod er mwyn creu cyllid ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol.  

Mae’r Grŵp yn dibynnu’n sylweddol ar Lywodraeth Cymru fel ei brif ffynhonnell o gyllid, yn bennaf o grantiau 
cyson. Yn 2017/18, darparodd y cyrff cyllido AB 70.79% o gyfanswm incwm y Grŵp. Mae addasiad cost cynllun 
pensiwn llywodraeth leol wedi dod o gyfrifiadau’r actwari’n seiliedig ar brisiad pensiwn bob tair blynedd mis 
Mawrth 2016 a gludwyd ymlaen i 31 Gorffennaf 2018. Mae’r rhagdybiaethau wedi’u diweddaru wedi lleihau’r 
diffyg pensiwn ar y fantolen o ryw £3 miliwn ar ben y gostyngiad o £8 miliwn y llynedd, ond wedi cynyddu’r 
ffioedd yn y datganiad o incwm cynhwysfawr. Mae’r ffioedd pensiwn ychwanegol o £1.3 miliwn (2016/17: £1.7 
miliwn) i gyd yn addasiadau “heb fod yn arian parod” ond mae £1 miliwn (2016/17: £1.2 miliwn) o’r addasiad 
yn cael effaith o gynyddu’r costau staff yr adroddir arnynt a lleihau EBITDA. 

Mae gan y Grŵp bedwar is-gwmni masnachu, Language Specialists (International) Cyfyngedig, Parc Llandarcy 
Cyfyngedig, Mentrau Cymunedol Cwm Gwendraeth Cyfyngedig (yn masnachu fel Gweithlu Cymru) a Learnkit 
Cyfyngedig. Prif weithgareddau’r cyntaf yw hyfforddiant Saesneg, wedyn canolfan chwaraeon a phwll nofio a 
dysgu seiliedig ar waith yw maes y ddau is-gwmni olaf. Caiff unrhyw warged cymwys a gynhyrchir gan yr is-
gwmnïau ei gyfrannu at y Coleg o dan reolaeth rhodd cymorth. Yn ystod y flwyddyn bresennol, cyfraniad cyfun 
yr is-gwmnïau at ganlyniad y Grŵp, cyn amorteiddio ewyllys da, oedd diffyg o £265,000 (2016/017: gwarged o 
£126,000).  

Yn anffodus, mae cyfraniad yr is-gwmnïau wedi gwaethygu o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Cafodd Language 
Specialists (International) Cyfyngedig (LSI) flwyddyn siomedig gyda’r wythnosau myfyrwyr yn llai na’r cynllun a 
heriau eraill. Mae canlyniadau Parc Llandarcy’n edrych yn wael ond achoswyd ffi sylweddol i’r cyfrif incwm a 
gwariant er mwyn ail-hawlio mynediad i dir tu ôl i’r prif adeilad ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol; maent 
hefyd yn dioddef o drethi busnes uchel iawn Llandarcy a’r Cymer gan fod penderfyniad ynghylch gostyngiad 
trethi heb ei wneud o hyd gan yr awdurdod lleol. Perfformiodd y darparwyr dysgu seiliedig ar waith yn 
gymedrol mewn amgylchedd cyllido anodd, gan ddibynnu ar reolaeth lem ar gostau er mwyn gweithredu oddi 
mewn i gontractau elw isel yn bennaf a gyllidir gan y llywodraeth, ond sicrhawyd gwarged bychan.   

 

Polisïau ac amcanion y Trysorlys 

Rheolaeth trysorlys yw’r rheolaeth ar lif arian y Grŵp, ei fancio, y farchnad arian a thrafodiadau marchnad 
cyfalaf; y rheolaeth effeithiol ar y risgiau cysylltiedig â’r gweithgareddau hynny; a cheisio’r perfformiad gorau 
posib yn gyson â’r risgiau hynny.  

Awdurdodir benthyca tymor byr at ddibenion refeniw dros dro gan y Swyddog Cyfrifyddu. Rhaid i unrhyw 
fenthyca arall gael ei awdurdodi gan y Gorfforaeth. 

 

Llif arian a hylifedd   

Yn £1.8 miliwn (2017 £4.6 miliwn), roedd y llif arian net o weithgareddau gweithredu yn llai na hanner gwerth 
y flwyddyn flaenorol, yn bennaf oherwydd gwyrdroi’r newidiadau cyfalaf gwaith a brofwyd yn ystod y flwyddyn 
flaenorol.                       
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Mae maint cyfanswm benthyca’r Grŵp a’i ddull o weithredu gyda chyfraddau llog wedi cael ei gyfrif er mwyn 
sicrhau clustog resymol rhwng cyfanswm costau gwasanaethu dyledion a gweithredu llif arian. Yn ystod y 
flwyddyn, rhagorwyd yn gyfforddus eto ar y gwahaniaeth hwn. 

DATBLYGIAD A PHERFFORMIAD PRESENNOL AC YN Y DYFODOL  

Niferoedd myfyrwyr  

Yn 2017/18, mae’r Coleg wedi cyflwyno gweithgarwch sydd wedi creu £25,686,000 o gyllid prif ddyraniad y 
corff cyllido ar gyfer addysg uwch. (2016/17 – £24,110,000). 

Dathlodd myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC ganlyniadau gwych yn eu cymwysterau Safon Uwch a galwedigaethol. 
Sicrhaodd lawer ohonynt lefydd yn y prifysgolion gorau ac ennill cymwysterau i gael swyddi da ar ôl llwyddo i 
gael y graddau gofynnol.   

Am y drydedd blynedd ar ddeg yn olynol, roedd cyfradd lwyddo gyffredinol y cyrsiau Safon Uwch yn 99 y cant, 
sy’n ganran anhygoel. Sicrhaodd y myfyrwyr gyfradd lwyddo nodedig o 100 y cant mewn 34 o bynciau Safon 
Uwch a sicrhaodd 45 y cant raddau A* i B, gyda 74 y cant pellach yn sicrhau graddau A* i C.            

Cafodd 90 o fyfyrwyr ychwanegol raddau anrhydedd trebl yn y cymwysterau Diploma Cenedlaethol Estynedig, 
gyda 28 o fyfyrwyr yn sicrhau’r proffil graddau uchaf posib o D*D*D*.  Llwyddodd mwy na 266 o fyfyrwyr yn 
Nhystysgrif Her Sgiliau Cymhwyster Bagloriaeth Cymru gyda chyfradd lwyddo eithriadol o 94%. 

Sicrhaodd Eve Vincent le yng Ngholeg Clare, Caergrawnt, ar ôl cael A* mewn Ffrangeg ac A mewn Saesneg a 
Hanes yn ei chwrs Safon Uwch. Yr hyn sy’n anarferol am stori Eve yw y bydd yn astudio Ffrangeg a Rwsieg yng 
Nghaergrawnt ar ôl mynd ati i ddysgu Rwsieg iddi hi ei hun er pan mae’n 15 oed! Pan benderfynodd Eve ei bod 
eisiau astudio Rwsieg yn y Brifysgol, gofynnodd am help Nina, myfyrwraig o Rwsia a oedd yn astudio Saesneg 
iaith yng Ngholeg Castell-nedd. Roedd Eve a Nina’n cyfarfod ddwywaith yr wythnos yn Llyfrgell Castell-nedd 
gydag Eve hefyd yn gallu helpu Nina i wella ei Saesneg, a daeth y ddwy yn ffrindiau mawr. “Mae hi wedi dilyn 
fy siwrnai i drwy broses ymgeisio Caergrawnt yn agos iawn ac wedi bod yn gefnogol,” dywedodd Eve. 

Rhannodd seren rygbi Cymru, Ryan Jones, a seren pêl rwyd Cymru, Suzy Drane, lwyfan gyda mwy na 200 o 
raddedigion yn 12fed seremoni raddio Grŵp Colegau NPTC. Derbyniodd y ddau Gymrodoriaeth gan y Coleg yn 
y seremoni a gynhaliwyd yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe.  

Mae myfyriwr Safon Uwch o Grŵp Colegau NPTC, Jarrod Thomas, wedi derbyn penodiad gweinidogol i fod yn 
aelod o bwyllgor Cyngor Iechyd Cymunedol Abertawe Bro Morgannwg; ymunodd â’u Pwyllgor yng Nghastell-
nedd Port Talbot fel aelod llawn i gynrychioli gweithdrefnau ei gymuned leol yn y sector iechyd. Mae Jarrod yn 
gobeithio ysbrydoli eraill i wirfoddoli yn eu cymunedau lleol: “Mae’n gyfle gwych i ddatblygu sgiliau hanfodol, 
cael profiadau newydd a bod yn rhan allweddol o ymwneud â’r gymuned a’i chefnogi. Ers mis Tachwedd, rydw 
i wedi cael profiad anhygoel a byddwn yn annog unrhyw un i ymuno fel aelod cyfetholedig.” 

Daeth myfyrwraig plastro, Lisa Kostromin, yn ail mewn cystadleuaeth blastro genedlaethol, ‘Gwobr Myfyriwr 
Plastro y Flwyddyn’. Cwblhaodd Lisa Ddiploma Lefel 2 mewn Plastro yng Nghanolfan Adeiladu Abertawe (rhan 
o Grŵp Colegau NPTC). Dyma’r bumed flwyddyn yn olynol i’r Coleg, a’r adran plastro, gael eu cydnabod gan y 
cwmni anrhydeddus yma.                    

Mae rhaglen Ymgysylltu â Chynllun Hyfforddi gyda Pathways Training, adran dysgu seiliedig ar waith Grŵp 
Colegau NPTC, wedi trawsnewid bywyd Josie Pether. Mae gan Josie, 19 oed o Lyn-nedd, awtistiaeth a gall 
newidiadau yn ei bywyd, yn enwedig cyfarfod pobl newydd, achosi pryder a phanig iddi. Diolch i Pathways 
Training, mae wedi cael lleoliad gwaith manwerthu gydag Ymddiriedolaeth Shaw, elusen genedlaethol sy’n 
helpu pobl i gael gwaith ac addysg, datblygu eu gyrfa, gwella eu lles ac ailadeiladu eu bywydau. Cafodd siwrnai 
ddysgu Josie ei chydnabod wrth iddi gael ei dewis ar gyfer rhestr fer Gwobrau Prentisiaeth Cymru eleni.                
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Bu Grŵp Colegau NPTC yn helpu i dalu teyrnged i un o’i gyn ddarlithwyr drwy gynnal cyngerdd coffa yng 
Nghanolfan Gelfyddydau Nidum yng Ngholeg Castell-nedd. Roedd cerddorion a pherfformwyr enwog yn 
cymryd rhan yn y sioe, aelodau presennol o staff a chyn-aelodau, a chyn-fyfyrwyr y Coleg. Ymhlith y 
perfformwyr ar y noson roedd y gitarydd Jackson Lucitt, y soprano Rebecca Evans a’r canwr gyfansoddwr Steve 
Balsamo. 

Roedd Alan Good yn ddarlithydd yng Ngholeg Castell-nedd yn y 1990au a dechrau’r 2000au. Ochr yn ochr â’i 
gyd-ddarlithwyr bryd hynny, roedd Alan yn allweddol yn y gwaith o godi proffil y ddarpariaeth celfyddydau 
perfformio yng Ngholeg Castell-nedd ac aeth ati i helpu i gadarnhau enw rhagorol y ddarpariaeth o 
Gelfyddydau Perfformio Creadigol a Gweledol. 

Mae myfyriwr o Grŵp Colegau NPTC wedi ennill Gwobr Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru 2018 i gydnabod ei 
llwyddiant academaidd a phersonol. Cwblhaodd Lauren Evans Ddiploma Estynedig BTEC mewn Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yng Ngholeg Afan ym mis Gorffennaf, gan ennill gradd anrhydedd drebl nodedig, a nawr mae’n 
mynd ymlaen i astudio Nyrsio Oedolion ym Mhrifysgol Abertawe. Daeth Margaret Davies o Gwmni 
Anrhydeddus Lifrai Cymru i Goleg Afan i gyflwyno Gwobr yr Ysgol ar gyfer y Celfyddydau, Gwyddoniaeth a 
Thechnoleg i Lauren, a siec o £250 tuag at lyfrau a deunyddiau’r cwrs.          

Mae’r myfyriwr William Daniel Jones, sydd newydd gwblhau BTEC ac NVQ Lefel 3 mewn Peirianneg Sifil gyda 
Grŵp Colegau NPTC a CITB, wedi derbyn Gwobr Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru. Cyflwynodd aelod o'r 
cwmni, Bob Clarke, y wobr ar ran Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru. Nod y wobr yw adnabod a meithrin talent 
Cymru a hybu addysg, gwyddoniaeth a thechnoleg, gyda phwyslais arbennig ar hybu sgiliau a gweithgareddau 
proffesiynol cysylltiedig yng Nghymru 

Enillodd Zack Evans a James Craddock-Jones, dau fyfyriwr Cyfrifiaduron a Thechnoleg Gwybodaeth o Grŵp 
Colegau NPTC fedalau Arian ac Efydd yn Rownd Ranbarthol Cymru World Skills UK. Roedd rhaid i’r myfyrwyr 
fodloni briff proffesiynol i adeiladu cynlluniau set mewn gwefan swyddogaethol defnyddiwr-gyfeillgar, o 
gysyniad i gwblhau, mewn cystadleuaeth fyw, gan gynnwys creu gwefan portffolio ymatebol oedd yn bosib ei 
defnyddio ar draws gwahanol lwyfannau.       

Mae tri o dalentau rygbi Grŵp Colegau NPTC yn edrych ymlaen at gamu ar y llwyfan rygbi rhyngwladol dros yr 
haf gan eu bod wedi cael eu dewis ar gyfer carfan rygbi D20 Cymru i fynd i Gwpan Rygbi’r Byd yn Ffrainc. 
Dewisodd y Prif Hyfforddwr Dros Dro Geraint Lewis ei garfan yn ddiweddar ac ynddi mae wedi cynnwys 
myfyriwr yn Academi Chweched Dosbarth Coleg Castell-nedd ar hyn o bryd, Rhys Henry, a’r myfyrwyr 
Chwaraeon Tiaan Thomas-Wheeler a Dewi Cross, sy’n camu i fyny ar ôl bod yn rhan o garfan D18 Cymru eleni.  

Perfformiad talu                    

Dywed Deddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr (Llog) 1998, a ddaeth i rym ar 1 Tachwedd 1998, ei bod yn 
ofynnol i golegau, yn absenoldeb cytundeb sy’n dweud yn groes i hynny, dalu i gyflenwyr o fewn 30 diwrnod i 
naill ai ddarparu nwyddau neu wasanaethau, neu ddyddiad derbyn yr anfoneb. Mae’r targed a bennwyd gan y 
Trysorlys ar gyfer talu i gyflenwyr o fewn 30 diwrnod yn 95 y cant. Yn ystod y cyfnod cyfrifo rhwng 1 Awst 2017 
a 31 Gorffennaf 2018, talodd y Coleg o fewn 30 diwrnod i 83 y cant (2016/17 83 y cant) o’i gyflenwyr. Ni fu’n 
rhaid i’r Coleg dalu unrhyw log am daliadau hwyr yn ystod y cyfnod hwn.                    

Rhagolygon ar gyfer y dyfodol  

Yn ystod y flwyddyn, agorodd y Grŵp Floc A/B ar Gampws Castell-nedd ar ei newydd wedd ar gost o £4 miliwn. 
Mae wedi moderneiddio gwedd y Coleg, wedi gwella ansawdd yr ystafelloedd dosbarth yn yr Academi 6ed 
Dosbarth ac wedi darparu gofod ychwanegol gyda siop goffi ar gyfer dysgu hyblyg a chymdeithasu. Bydd y 
gwaith adnewyddu, a gwblhawyd gyda chefnogaeth o £1.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru, yn gwella 
hygyrchedd i’r myfyrwyr i gyd hefyd, ac yn gwella’r swyddogaeth gwasanaethau myfyrwyr sydd ar gael i’r 
dysgwyr. Bydd hyn i gyd yn gwella’r profiad i fyfyrwyr ac yn gwella’r ceisiadau, y cofrestru a’r cadw ar fyfyrwyr 
yn y Coleg. 



 11 

O ran datblygiadau cyfalaf eraill, mae rhai prosiectau yr adroddwyd arnynt yn ystod y blynyddoedd a fu’n dal i 
aros am gyllid i ddatblygu ymhellach, sef:   

• Campws newydd ym Mhort Talbot fel rhan o ddatblygiad yr Harbwr a chynllun adfywio’r dref (gan 
gynnwys y ffordd ddosbarthu berifferol newydd gwerth £110m a gorsaf newydd gwerth £10m llwybr 
y parc). Mae’r cynnig hwn wedi cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar gyfer cyllid cyfalaf drwy 
gyfrwng ffrwd gyllido’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol o dan ail gam rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 
Rydym yn aros penderfyniad ffurfiol.    

• Er mwyn gwella perthnasedd lleol darpariaeth y cwricwlwm yn y Coleg yn Aberhonddu a’i gwneud yn 
fwy hygyrch i fyfyrwyr, mae cynlluniau wedi’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru i sicrhau cyllid i symud o’r 
safle sengl presennol i gyfleuster aml-safle yng nghanol y dref yn bennaf, gan gynnig cyfleusterau 
hyfforddi cwbl fodern ac annog mwy o ymwneud â’r gymuned leol.                                     

Mae Bwrdd y Gorfforaeth wedi parhau i gymeradwyo’r strategaeth Grŵp eang o ehangu dan reolaeth yn ystod 
cyfnod o wasgu economaidd. Nod y strategaeth yw sicrhau bod sefydliad cryfach, mwy annibynnol yn ariannol, 
yn cael ei ddatblygu, yn hytrach nag un sy’n cilio i gynnig llawer llai o weithgarwch craidd. Mae’r strategaeth 
hon yn dweud ei bod yn ofynnol masnacheiddio’r Coleg ar draws nifer o feysydd sy’n gyson â’n gwerthoedd 
a’n hamcanion craidd. Mae’r Grŵp yn ceisio cyfleoedd newydd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn 
gyson er mwyn cyflawni hyn. Er hynny, mae’r Coleg yn parhau i geisio gwella effeithlonrwydd ar draws yr holl 
ardaloedd ar safle’r Coleg, gyda chynlluniau amrywiol yn rhoi sylw i gadwraeth ynni a lleihau costau, gan ddeall 
pwysigrwydd sicrhau’r manteision gorau posib o’r adnoddau llai sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 
addysg bellach yn yr hinsawdd economaidd bresennol.  

Busnes Gweithredol  

Mae’r Grŵp yn credu y bydd yn gallu parhau i weithredu a chyflawni ei gyfrifoldebau gan ystyried y sefyllfa 
bresennol a’r prif risgiau. Mae rhagolygon y Grŵp a’i amcanestyniadau ariannol yn dynodi y bydd yn gallu 
gweithredu oddi mewn i’w gyfleusterau benthyca a’i gyfamodau presennol am y dyfodol rhagweladwy.          

Yn unol â hynny, mae’r Grŵp yn disgwyl yn rhesymol bod ganddo adnoddau digonol i barhau i weithredu am y 
dyfodol rhagweladwy ac, oherwydd hyn, bydd yn parhau i fabwysiadu sail busnes gweithredol wrth baratoi ei 
ddatganiadau ariannol.      

ADNODDAU: 

Mae gan y Grŵp adnoddau amrywiol y gall eu defnyddio wrth geisio cyflawni ei amcanion strategol. Mae’r 
adnoddau diriaethol yn cynnwys naw campws y Coleg ar draws pedair sir yng Nghymru, gan gynnwys dwy 
theatr, fferm weithredol, canolfan chwaraeon helaeth, pwll nofio, adeilad deg llawr yng nghanol Portsmouth 
ac oddeutu hanner can erw o dir mewn lleoliadau amrywiol sydd ar gael ar gyfer ei ddatblygu. 

Ariannol  

Mae gan y Grŵp £20 miliwn o asedau net ar ôl cynnwys £13 miliwn o atebolrwydd pensiwn (2017: £18 miliwn 
o asedau net gan gynnwys £15 miliwn o atebolrwydd pensiwn) a dyled yn y banc o £4.1 miliwn (2017: £4.9 
miliwn).  

Pobl 

Mae’r Grŵp yn cyflogi 823 o bobl (a fynegir fel cyfwerth â llawn amser) (2016/17: 804), ac o blith y rhain mae 
436 (2016/17: 438) yn staff addysgu. 

Enw da  

Mae gan y Grŵp a’i is-gwmnïau enw da yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae cynnal brand o safon 
uchel yn hanfodol i lwyddiant y Grŵp o ran denu myfyrwyr a pherthnasoedd allanol.      

PRIF RISGIAU AC ANSICRWYDD:           

Parhaodd y Grŵp i weithio yn ystod y flwyddyn i ymgorffori’r system o reolaeth fewnol, gan gynnwys rheolaeth 
ariannol, weithredol a risg er mwyn ceisio gwarchod asedau ac enw da’r Grŵp. 
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Yn seiliedig ar y cynllun strategol, mae’r Grŵp Rheoli Risg a Chyllid yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o’r risgiau 
mae’r Grŵp yn eu hwynebu. Maent yn nodi systemau a gweithdrefnau, gan gynnwys camau gweithredu 
penodol y gellir eu hatal, a ddylai liniaru unrhyw effaith bosib ar y Grŵp. Wedyn mae’r rheolaeth fewnol yn 
cael ei gweithredu a bydd yr arfarniad parhaus yn adolygu eu heffeithiolrwydd a’u cynnydd yn erbyn camau 
gweithredu i liniaru risg. Yn ychwanegol at yr adolygiad blynyddol, bydd y Grŵp Rheoli Risg a Chyllid hefyd yn 
ystyried unrhyw risgiau a all godi o ganlyniad i ymgymryd â maes gwaith newydd gan y Grŵp. 

Cedwir cofrestr risg ar lefel Grŵp a chaiff ei hadolygu’n flynyddol o leiaf gan y Pwyllgor Archwilio, ac yn amlach 
os oes angen. Mae’r gofrestr risg yn nodi’r risgiau allweddol, y tebygolrwydd y bydd y risgiau hynny’n digwydd, 
a’u heffaith bosib ar y Grŵp a’r camau gweithredu sy’n cael eu rhoi ar waith i leihau a lliniaru’r risgiau. 
Blaenoriaethir risgiau gan ddefnyddio system sgorio gyson.            

Cefnogir hyn gan raglenni hyfforddi rheoli risg i godi ymwybyddiaeth o risg ledled y Grŵp. 

Amlinellir isod ddisgrifiad o’r prif ffactorau risg strategol a all effeithio ar y Grŵp. Nid yw pob ffactor o dan 
reolaeth y Grŵp. Gall ffactorau eraill ar wahân i’r rhai a restrir isod gael effaith niweidiol ar y Grŵp hefyd.   

• Methu cyrraedd targedau cyllido AB gan arwain at hawlio cyllid yn ôl a cholled ariannol.                      
• Buddsoddiad cyfalaf annigonol ar gael i gefnogi amcanion strategol a gweithredol.   
• Methu recriwtio staff addas, cymwys a phrofiadol gan arwain at swyddi gwag parhaus a darparu 

gwasanaethau gwael.   
• Methu cydymffurfio â deddfwriaeth Diogelu Data newydd gan arwain at ddigwyddiadau difrifol a/neu 

gosbau ariannol, niwed i enw da a gweithredu cyfreithiol pellach.  
• Capasiti neu allu annigonol rheolwyr y Coleg i gyflawni nifer y prosiectau presennol yn llwyddiannus er 

mwyn rhoi cynllun strategol y Grŵp ar waith. 
• Nid yw gweithgarwch rhyngwladol yn creu’r incwm disgwyliedig ar gyfer y Grŵp yn y DU oherwydd 

problemau diwylliannol, newidiadau gwleidyddol neu newidiadau arwyddocaol mewn cyfraddau 
cyfnewid.  

• Methu cydymffurfio â deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch, yn enwedig mewn perthynas ag Asbestos ac 
Iechyd yr Amgylchedd, gan arwain at ddigwyddiadau difrifol a/neu gosbau ariannol, niwed i enw da a 
gweithredu cyfreithiol pellach. 

• Canlyniadau dysgwyr ledled y Coleg yn syrthio’n is na’r safonau derbyniol gan arwain at arolygon 
anfoddhaol gan Estyn, y myfyrwyr yn anfodlon a llai o recriwtio yn y dyfodol, colli enw da, methu 
ennill tendrau a cholled ariannol.                            
 

Mae rheolwyr y Grŵp yn gweithredu’n ddarbodus gyda’r gofrestr risg strategol ac yn sgorio ac yn adrodd ar 
’sefyllfa waethaf’ er mwyn sicrhau nad oes unrhyw gysur ffug yn cael ei fabwysiadu. Mae’r holl risgiau sydd 
wedi’u nodi’n parhau i gael eu rheoli a’u monitro’n ofalus gan y Pwyllgor Archwilio. 

PERTHNASOEDD RHANDDEILIAID                  

Yn unol â cholegau a phrifysgolion eraill, mae gan Grŵp Colegau NPTC lawer o randdeiliaid. Mae’r rhain yn 
cynnwys y canlynol:  

• myfyrwyr; 
• Llywodraeth Cymru; 
• staff; 
• cyflogwyr lleol;  
• Awdurdodau Lleol; 
• y gymuned leol;  
• aelodau ein campfa ym Mharc Llandarcy; 
• sefydliadau AB eraill; 
• sefydliadau AU; 
• undebau llafur;  
• y sector gwirfoddol lleol; 
• ysgolion lleol; 
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• cynrychiolwyr gwleidyddol sydd wedi’u hethol yn lleol (AS’au, AC’au, ASE’au); 
• Asiantaeth Ffiniau’r DU;  
• cynghorau sgiliau sector; 
• Cyngor y Celfyddydau Cymru; a 
• cyrff proffesiynol.  

 
Mae’r Coleg yn cydnabod pwysigrwydd y perthnasoedd hyn ac yn cyfathrebu’n rheolaidd â hwy drwy wefan y 
Coleg ar y rhyngrwyd a thrwy gyfarfodydd.             

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  

Mae’r Grŵp wedi ymrwymo i sicrhau cyfleoedd cyfartal i bawb sy’n dysgu ac yn gweithio yma. Rydym yn 
parchu ac yn gweld gwerth cadarnhaol mewn gwahaniaethau mewn hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, 
crefydd neu gred ac oedran. Rydym yn ymdrechu’n galed i gael gwared ar amodau sy’n rhoi pobl o dan 
anfantais a byddwn yn mynd ati i gael gwared ar ragfarn. Mae’r polisi’n cael ei sefydlu, ei weithredu a’i fonitro 
drwy ei gynllunio. Cyhoeddir Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Coleg ar safle Mewnrwyd y Coleg.   

Mae’r Grŵp yn ceisio sicrhau bod yr holl fyfyrwyr, y staff a defnyddwyr eraill y Grŵp yn cael eu trin yn deg heb 
ystyried unrhyw nodweddion gwarchodedig sydd ganddynt, neu y credir sydd ganddynt, sef oedran, anabledd, 
ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw neu 
gyfeiriadedd rhywiol.             

 

Cyhoeddodd y Grŵp ei ail Gynllun Cydraddoldeb Strategol yn 2016, ar gyfer y cyfnod rhwng 2016 a 2020 yn 
unol â Deddf Cydraddoldeb 2010. Datblygwyd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn dilyn cyfres o 
weithgareddau ymgynghori gyda dysgwyr, aelodau o staff a’r rhanddeiliaid allanol allweddol. Mae’r Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol yn amlinellu cyfres o amcanion cydraddoldeb sy’n canolbwyntio ar y nodweddion 
gwarchodedig fel y nodir fel rhan o Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Mae’r Grŵp yn parhau i weithio tuag at 
gyflawni’r amcanion hynny oddi mewn i’r amserlen a nodir. 

 

Datgelu gwybodaeth i archwilwyr           

Mae’r aelodau a oedd yn weithredol ar ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad hwn yn cadarnhau nad oes, hyd y 
gŵyr unrhyw un ohonynt hwy, unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw archwilwyr y Grŵp yn 
ymwybodol ohoni; ac mae pob aelod wedi cymryd yr holl gamau y dylai ef neu hi fod wedi’u cymryd er mwyn 
bod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i sefydlu bod archwilwyr y Grŵp yn 
ymwybodol o’r wybodaeth honno.          

 

Cymeradwywyd yn unol â threfn aelodau’r Gorfforaeth ar 12 Rhagfyr 2018 a’i lofnodi ar eu rhan gan: 

 

Gaynor Richards 

Cadeirydd y Gorfforaeth 
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Datganiad o Lywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Fewnol          

Darperir y datganiad canlynol i alluogi darllenwyr adroddiad a chyfrifon blynyddol y Grŵp i sicrhau gwell 
dealltwriaeth o’i strwythur llywodraethu a chyfreithiol. Mae’r datganiad hwn ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Awst 
2017 a 31 Gorffennaf 2018 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a’r datganiadau ariannol.                     

 

Mae’r Grŵp yn ceisio cynnal ei fusnes:       

i. yn unol â’r saith egwyddor sydd wedi’u nodi gan y Pwyllgor ar Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus 
(anhunanoldeb, didwylledd, gwrthrychedd, atebolrwydd, diffuantrwydd, gonestrwydd ac 
arweinyddiaeth); a 

ii. gan roi ystyriaeth briodol i’r Cod Llywodraethu Da ar gyfer Colegau yng Nghymru. 
 

Mae’r Grŵp wedi ymrwymo i arddangos arfer gorau ym mhob agwedd ar lywodraethu corfforaethol ac, yn 
benodol, mae’r Grŵp wedi mabwysiadu ac mae’n gweithio tuag at sicrhau cydymffurfiaeth lawn â’r Cod. Ym 
marn y Llywodraethwyr, mae’r Grŵp yn cydymffurfio â mwyafrif darpariaethau’r Cod, ac mae wedi 
cydymffurfio â’r darpariaethau hynny drwy gydol y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018 a hyd at 
ddyddiad llofnodi’r cyfrifon. Mae’r Corff Llywodraethu’n cydnabod bod ganddo ddyletswydd benodol, fel corff 
yr ymddiriedwyd arian cyhoeddus a phreifat iddo, i gadw at y safonau uchel mewn llywodraethu corfforaethol 
bob amser. 

Mae’r Grŵp yn elusen eithriedig yn ôl yr ystyr yn Rhan 3 Deddf Elusennau 2011. Mae’r Llywodraethwyr, sydd 
hefyd yn Ymddiriedolwyr at ddibenion Deddf Elusennau 2011, yn cadarnhau eu bod wedi rhoi ystyriaeth 
briodol i gyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau ar fudd cyhoeddus a bod y datganiadau gofynnol yn ymddangos 
mewn mannau eraill yn y datganiadau ariannol hyn.  
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Y Gorfforaeth  

Roedd yr aelodau a wasanaethodd y Gorfforaeth yn ystod y flwyddyn a hyd at ddyddiad llofnodi’r adroddiad 
hwn fel y rhestrir yn y tabl isod.            

Enw   Dyddiad 
Penodi           

Tymor 
gwasanaethu  

Dyddiad 
ymddiswyddo       

Statws y 
penodiad           

Pwyllgorau a wasanaethir 

Mr J Cadman 06.04.17 Ex officio 31.07.2018 Myfyriwr  

Ms M James 06.04.17 Ex officio 31.07.2018 Myfyriwr  

Mr J Brunt 28.04.16 4 blynedd Bu farw ar  

23.07.2018 

Busnes 

 

Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol 

Mr T Burgoyne 03.05.2018 4 blynedd 

2il dymor 

 Aelod o Staff Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol 

Mrs C Cluer 03.05.2018   Aelod o Staff Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol 

Mr G Cragg 10.12.98 2 flynedd  

4ydd tymor 

 Busnes Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol; Cadeiryddion 
(Chwilio a Llywodraethu), 
Tâl 

Mr M Dacey 01.05.04 Ex officio  Prif Weithredwr  Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol; Cadeiryddion 
(Chwilio a Llywodraethu) 

Mr S Dickerson 06.11.15 4 blynedd 

2il dymor 

03.05.2018 Aelod o Staff Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol 

Mr H Evans- Mason 03.05.18 4 blynedd  Cynghorydd a 
Gyfetholwyd  

(Dim hawliau 
pleidleisio na 
chworwm)  

Archwilio 

Mr K Goodley 16.12.04 4 blynedd 

4ydd tymor 

 Cymunedol Archwilio 

Ms J Harding 22.10.08 4 blynedd 

3ydd tymor 

 Cymunedol Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol 

Mr J Hehir 29.03.06 4 blynedd 

3ydd tymor 

 Busnes Bwrdd y Gorfforaeth (Is 
Gadeirydd); Archwilio; Tâl; 
Cadeiryddion (Chwilio a 
Llywodraethu) 

Ms M Ifans 08.06.11 4 blynedd 

2il dymor 

 Busnes Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol (Cadeirydd); Tâl 

Mr M Harvey 28.04.16 4 blynedd 

 

 Cyfetholwyd Archwilio 
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Enw   Dyddiad 
Penodi           

Tymor 
gwasanaethu  

Dyddiad 
ymddiswyddo       

Statws y 
penodiad           

Pwyllgorau a wasanaethir 

Dr R Lewis 03.05.2018 Tymor 1af   Cymunedol Archwilio 

Yr Athro D Mead 14.02.07 4 blynedd 

3ydd tymor 

 Cyfetholwyd Archwilio (Cadeirydd), 
Cadeiryddion (Chwilio a 
Llywodraethu) 

Mrs H Morgan 08.06.11 4 blynedd 

2il dymor 

 Cyfetholwyd Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol 

Mrs G Richards 30.03.11 4 blynedd 

2il dymor  

 Busnes Bwrdd y Gorfforaeth 
(Cadeirydd); Cadeirydd 
Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol; Tâl (Cadeirydd) 

Mrs P Vine 24.03.10 4 blynedd 

2il dymor 

 Cyfetholwyd Adnoddau a Dibenion 
Cyffredinol 

Mrs G Charnock, Pennaeth Cynorthwyol: Llywodraethu 

 

Cyfrifoldeb y Gorfforaeth yw barnu’n annibynnol yng nghyswllt materion fel strategaeth, perfformiad, 
adnoddau a safonau ymddygiad.                          

Mae’r Gorfforaeth yn cael gwybodaeth reolaidd ac amserol am berfformiad ariannol cyffredinol y Grŵp, 
ynghyd â gwybodaeth arall, fel perfformiad yn erbyn targedau cyllido, gwariant cyfalaf arfaethedig, materion 
ansawdd a materion cysylltiedig â phersonél fel iechyd a diogelwch, a materion amgylcheddol. Mae’r 
Gorfforaeth yn cyfarfod unwaith y tymor o leiaf. 

Mae’r Gorfforaeth yn cynnal ei busnes drwy bedwar pwyllgor. Mae gan bob pwyllgor gylch gwaith, sydd wedi’u 
cymeradwyo gan y Gorfforaeth. Y pwyllgorau hyn yw Archwilio, Tâl, Adnoddau a Dibenion Cyffredinol, 
Cadeiryddion (Chwilio a Llywodraethu). Mae cofnodion llawn o’r holl gyfarfodydd, ac eithrio’r rhai a bennir fel 
cyfarfodydd cyfrinachol gan y Gorfforaeth, ar gael gan y Pennaeth Cynorthwyol: Llywodraethu yn: 
 

Grŵp Colegau NPTC, 

Campws Castell-nedd  

Heol Dŵr Y Felin  

Castell-nedd 

SA10 7RF 

 

Mae’r Pennaeth Cynorthwyol: Llywodraethu’n cadw cofrestr o fuddiannau ariannol a phersonol yr aelodau. 
Mae’r gofrestr ar gael ar gyfer ei harchwilio yn y cyfeiriad uchod.           

Mae pob aelod yn gallu cael cyngor proffesiynol annibynnol ar hybu eu dyletswyddau ar draul y Grŵp ac maent 
yn gallu siarad gyda’r Pennaeth Cynorthwyol: Llywodraethu, sy’n atebol i’r Bwrdd am sicrhau cydymffurfiaeth 
â’r holl weithdrefnau a rheoliadau perthnasol. Y Gorfforaeth yn gyffredinol sy’n gyfrifol am benodi, gwerthuso 
a chael gwared ar y Pennaeth Cynorthwyol: Llywodraethu. 

Cyflwynir agendâu, papurau ac adroddiadau i aelodau’n brydlon, cyn cyfarfodydd y Bwrdd. Darperir briffiau ar 
sail ad hoc.                        

Mae gan y Gorfforaeth elfen anweithredol gref ac annibynnol ac nid oes unrhyw unigolyn neu grŵp yn rheoli ei 
phroses o wneud penderfyniadau. Mae’r Gorfforaeth yn ystyried bod pob un o’i haelodau anweithredol yn 
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annibynnol ar y rheolwyr ac yn rhydd o unrhyw berthynas fusnes neu berthynas arall a allai ymyrryd yn 
sylfaenol ag ymarfer eu barn annibynnol.                   

Ceir rhaniad pendant o ran cyfrifoldebau o ran bod rôl y Cadeirydd a’r Swyddog Cyfrifyddu ar wahân.      

Mae Bwrdd y Gorfforaeth wedi mabwysiadu’r Cod Llywodraethu Da newydd ar gyfer Colegau yng Nghymru, i 
sicrhau bod y sefydliad yn cynnal ei fusnes er budd gorau ei fyfyrwyr a’i gyllidwyr.                        

Penodiadau i’r Gorfforaeth 

Mae unrhyw benodiadau newydd i’r Gorfforaeth yn fater i’r Gorfforaeth yn gyffredinol ei ystyried. Mae gan y 
Gorfforaeth bwyllgor chwilio, sy’n cynnwys Cadeiryddion a Phrif Weithredwr y Gorfforaeth, sy’n gyfrifol am 
ddewis ac enwebu unrhyw aelod newydd ar gyfer ystyriaeth y Gorfforaeth. Mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am 
sicrhau bod hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu, fel sydd angen.  

Penodir aelodau’r Gorfforaeth am dymor gwasanaethu heb fod yn fwy na phedair blynedd. 

Yn ystod y flwyddyn academaidd, ymddeolodd un aelod o’r Bwrdd, yn drist iawn bu farw un aelod o’r Bwrdd a 
phenodwyd dau Lywodraethwr o blith y Staff. Hefyd penododd y Bwrdd gynghorydd a gyfetholwyd i roi sylw i 
faterion myfyrwyr ac AU.          

 

Perfformiad y Gorfforaeth   

Y targed presenoldeb ar gyfer Bwrdd y Gorfforaeth a’r Pwyllgorau ar gyfer 2017-18 oedd 70%. Roedd 
cyfanswm cyfradd bresenoldeb y Gorfforaeth ar gyfer 2017-18 yn 76%.  Roedd cyfanswm cyfradd bresenoldeb 
y Gorfforaeth ar gyfer 2016-17 yn 71%. 

Mae manylion y ffigurau presenoldeb ar gyfer 2017-18 fel a ganlyn: 

Cadeiryddion (Chwilio a Llywodraethu) 80%; Adnoddau a Dibenion Cyffredinol 75%; Archwilio 73%; Tâl 100% a 
Bwrdd y Gorfforaeth 77%. 

Cyrhaeddodd y Pwyllgorau i gyd y targed o 70% o bresenoldeb.     

Yn gyffredinol, cyrhaeddodd 11 allan o’r 14 Aelod a wasanaethodd ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/2018 
yn llawn y targed o 70% o bresenoldeb, gydag wyth Aelod yn sicrhau mwy nag 80%. Ni chafodd y myfyrwyr, yr 
aelodau newydd na’r cynghorydd cyfetholedig eu cynnwys wrth gyfrif ffigurau presenoldeb 2017-18.  

Pwyllgor Tâl  

Drwy gydol y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018, roedd Pwyllgor Tâl y Coleg yn cynnwys pedwar 
aelod o’r Gorfforaeth. Cyfrifoldebau’r Pwyllgor yw gwneud argymhellion i’r Bwrdd am dâl a manteision y 
Swyddog Cyfrifyddu a’r personél rheoli allweddol eraill.  

Ceir manylion am y tâl ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018 yn nodyn 7 y datganiadau 
ariannol.    

Pwyllgor Archwilio 

Mae’r Pwyllgor Archwilio’n cynnwys pum aelod o’r Gorfforaeth (ac eithrio’r Cadeirydd). Mae’r Pwyllgor yn 
gweithredu yn unol â chylch gwaith ysgrifenedig a gymeradwywyd gan y Gorfforaeth.  

Mae’r Pwyllgor Archwilio’n cyfarfod bob tymor ac yn darparu fforwm ar gyfer adrodd yn ôl gan gyfrifwyr 
adrodd mewnol y Grŵp ac archwilwyr y datganiadau ariannol, sydd â mynediad i’r Pwyllgor ar gyfer trafodaeth 
annibynnol, heb bresenoldeb rheolwyr y Grŵp. Hefyd mae’r Pwyllgor yn derbyn ac yn ystyried adroddiadau 
gan y prif gyrff cyllido AB fel maent yn effeithio ar fusnes y Grŵp.              

Mae archwilwyr mewnol y Grŵp yn adolygu’r systemau o reolaeth fewnol, y dulliau rheoli risg a’r prosesau 
llywodraethu yn unol â chynllun cytunedig o fewnbwn ac yn adrodd ar eu canfyddiadau i’r rheolwyr a’r 
Pwyllgor Archwilio. 
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Mae’r rheolwyr yn gyfrifol am weithredu argymhellion archwilio cytunedig ac mae’r archwilwyr mewnol yn 
ymgymryd ag adolygiadau dilynol achlysurol i sicrhau bod argymhellion o’r fath wedi cael eu gweithredu.  

Hefyd, mae’r Pwyllgor Archwilio’n cynghori’r Gorfforaeth ar benodi archwilwyr datganiadau ariannol a mewnol 
a’u tâl ar gyfer gwaith archwilio a gwaith arall, yn ogystal ag adrodd yn ôl yn flynyddol i’r Gorfforaeth. 

Rheolaeth fewnol  

Cwmpas y cyfrifoldeb    

Mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol yn y pen draw am system o reolaeth fewnol y Grŵp ac am adolygu ei 
heffeithiolrwydd. Fodd bynnag, mae system o’r fath yn cael ei chynllunio i reoli yn hytrach na dileu’r risg o 
fethiant o ran cyflawni amcanion busnes, a dim ond sicrwydd rhesymol, nid absoliwt, ellir ei ddarparu yn erbyn 
camddatganiadau neu golledion sylfaenol.  

 

Mae’r Gorfforaeth wedi dirprwyo’r cyfrifoldeb o ddydd i ddydd i’r Prif Weithredwr, fel y Swyddog Cyfrifyddu, 
am gynnal system gadarn o reolaeth fewnol sy’n cefnogi cyflawni polisïau, amcanion a nodau’r Grŵp, gan 
ddiogelu asedau ac arian cyhoeddus y mae’n bersonol gyfrifol amdanynt, yn unol â’r cyfrifoldebau sydd wedi’u 
neilltuo iddo yn y Memorandwm Ariannol rhwng Grŵp Colegau NPTC a Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn 
gyfrifol am adrodd yn ôl i’r Gorfforaeth am unrhyw wendidau sylfaenol neu ddiffygion yn y rheolaeth fewnol.  

Pwrpas y system o reolaeth fewnol                  

Nod y system o reolaeth fewnol yw rheoli risg i lefel resymol yn hytrach na dileu’r holl risg o fethiant o ran 
cyflawni polisïau, amcanion a nodau; felly, dim ond sicrwydd rhesymol, nid absoliwt, o effeithiolrwydd mae’n 
ei gynnig. Seilir y system o reolaeth fewnol ar broses barhaus o adnabod a blaenoriaethu’r risgiau sy’n atal 
cyflawni polisïau, amcanion a nodau’r Grŵp, i werthuso’r tebygolrwydd y bydd y risgiau hynny’n cael eu 
gwireddu a’r effaith pe baent yn cael eu gwireddu, ac i’w rheoli’n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd. 
Mae’r system o reolaeth fewnol wedi bod yn ei lle yng Ngrŵp Colegau NPTC ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 
ar 31 Gorffennaf 2018 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad a’r cyfrifon blynyddol.    

Capasiti i ddelio â risg 

Mae’r Gorfforaeth wedi adolygu’r risgiau allweddol y mae’r Grŵp yn eu hwynebu ynghyd â’r dulliau rheoli 
gweithredol, ariannol a chydymffurfio sydd wedi’u rhoi ar waith i liniaru’r risgiau hynny. Mae’r Gorfforaeth o’r 
farn bod proses barhaus ffurfiol ar gyfer adnabod, gwerthuso a rheoli risgiau arwyddocaol y Grŵp wedi bod yn 
ei lle ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad a’r 
cyfrifon blynyddol. Mae’r broses hon yn cael ei hadolygu’n rheolaidd gan y Gorfforaeth.  

Y fframwaith rheoli a risg   

Mae’r system o reolaeth fewnol yn seiliedig ar fframwaith o wybodaeth reoli reolaidd, gweithdrefnau 
gweinyddol sy’n cynnwys gwahanu dyletswyddau, a system o ddirprwyo ac atebolrwydd. Yn benodol, mae’n 
cynnwys y canlynol: 

• systemau cyllidebu cynhwysfawr gyda chyllideb flynyddol sy’n cael ei hadolygu a’i chytuno gan y corff 
llywodraethu;  

• adolygiadau rheolaidd gan y corff llywodraethu o adroddiadau ariannol achlysurol a blynyddol sy’n 
dynodi perfformiad ariannol yn erbyn y rhagolygon;  

• pennu targedau er mwyn mesur perfformiad ariannol ac arall;  

• canllawiau rheoli buddsoddiad cyfalaf sydd wedi’u diffinio’n glir; a    

• mabwysiadu disgyblaethau rheoli prosiect ffurfiol, os yw hynny’n briodol.  

Mae gan Grŵp Colegau NPTC wasanaeth archwilio mewnol sy’n gweithredu yn unol â gofynion Cod Ymarfer 
Archwilio Addysg Bellach Llywodraeth Cymru. Mae gwaith y gwasanaeth archwilio mewnol yn seiliedig ar 
ddadansoddiad o’r risgiau y mae’r Grŵp yn eu hwynebu, a seilir y cynlluniau archwilio mewnol blynyddol ar y 
dadansoddiad hwn. Cymeradwyir y dadansoddiad o risgiau a’r cynlluniau archwilio mewnol gan y Gorfforaeth 
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ar argymhelliad y Pwyllgor Archwilio. Fel isafswm, yn flynyddol, mae’r Pennaeth Archwilio Mewnol (PAM) yn 
darparu i’r corff llywodraethu adroddiad ar y gweithgarwch archwilio mewnol yn y Grŵp. Mae’r adroddiad 
hwn yn cynnwys barn annibynnol y PAM ar effeithiolrwydd a digonolrwydd system rheoli risgiau, dulliau rheoli 
a phrosesau llywodraethu’r Grŵp. 

Arweiniodd y gwaith a wnaed gan y gwasanaeth archwilio mewnol yn ystod 2017/18 at y casgliad bod gan y 
sefydliad fframwaith digonol ac effeithiol ar gyfer rheoli risg, llywodraethu a rheolaeth fewnol.                 

Adolygu effeithiolrwydd 

Fel Swyddog Cyfrifyddu, y Pennaeth sy’n gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd y system o reolaeth fewnol. Mae 
ei adolygiad o effeithiolrwydd y system o reolaeth fewnol yn seiliedig ar y canlynol: 

• gwaith yr archwilwyr mewnol; 

• gwaith y rheolwyr gweithredol yn y Grŵp sy’n gyfrifol am ddatblygu a chynnal y fframwaith rheolaeth 
fewnol; a                                     

• sylwadau a wnaed gan archwilwyr y datganiadau ariannol yn eu llythyrau rheoli a’u hadroddiadau 
eraill.  

Mae’r Swyddog Cyfrifyddu wedi cael cyngor ar oblygiadau canlyniad ei adolygiad o effeithiolrwydd y system o 
reolaeth fewnol gan y Pwyllgor Archwilio, sy’n goruchwylio gwaith yr archwilydd mewnol a ffynonellau eraill o 
sicrwydd, ac mae cynllun i roi sylw i wendidau a sicrhau gwelliant parhaus y system yn ei le. Mae’r uwch dîm 
rheoli’n derbyn adroddiadau sy’n datgan dangosyddion perfformiad a risg allweddol ac mae’n ystyried 
materion rheoli posib y tynnwyd ei sylw atynt gan fecanweithiau rhybuddio cynnar, sydd wedi’u hymgorffori 
yn yr adrannau a’u cadarnhau gan hyfforddiant ymwybyddiaeth o risg. Hefyd mae’r uwch dîm rheoli a’r 
Pwyllgor Archwilio’n derbyn adroddiadau rheolaidd gan yr archwilwyr mewnol ac o ffynonellau o sicrwydd, 
sy’n cynnwys argymhellion ar gyfer gwella. Mae rôl y Pwyllgor Archwilio yn y maes hwn wedi’i chyfyngu i 
adolygiad lefel uchel o’r trefniadau ar gyfer rheolaeth fewnol.   

Yn seiliedig ar gyngor y Pwyllgor Archwilio a’r Swyddog Cyfrifyddu, mae’r Gorfforaeth o’r farn bod gan y Grŵp 
fframwaith digonol ac effeithiol ar gyfer llywodraethu, rheoli risg a rheolaeth a’i fod wedi cyflawni ei 
gyfrifoldeb statudol am “ddefnydd effeithiol ac effeithlon o adnoddau, solfedd y sefydliad a’r corff a diogelu eu 
hasedau”. 

 

Busnes gweithredol  

Ar ôl gwneud ymholiadau priodol, mae’r Gorfforaeth yn ystyried bod gan y Grŵp adnoddau digonol i barhau i 
weithredu am y dyfodol rhagweladwy. Am y rheswm hwn, mae’n parhau i fabwysiadu’r sail busnes 
gweithredol wrth baratoi’r datganiadau ariannol.                       

 

Cymeradwywyd yn unol â threfn aelodau’r Gorfforaeth ar 12 Rhagfyr 2018 a’i lofnodi ar eu rhan gan: 

 

Llofnod      Llofnod  

Gaynor Richards, Cadeirydd y Gorfforaeth                Mark Dacey, Prif Weithredwr 
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Datganiad y Corff Llywodraethu ar reoleidd-dra, priodolrwydd a 
chydymffurfiaeth y Grŵp â thelerau ac amodau cyllido’r corff Cyllido                     

Mae’r Gorfforaeth wedi ystyried ei chyfrifoldeb am hysbysu Llywodraeth Cymru am afreoleidd-dra, 
amhriodolrwydd a diffyg cydymffurfio â thelerau ac amodau cyllido, o dan yr amodau cyllido sydd yn eu lle 
rhwng y Grŵp a Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’n hystyriaeth, rydym wedi rhoi ystyriaeth briodol i ofynion yr 
amodau cyllido.            

Rydym yn cadarnhau, ar ran y Gorfforaeth, ar ôl ymholiad priodol a hyd eithaf ein gwybodaeth, ein bod yn 
gallu canfod unrhyw ddefnydd afreolaidd neu amhriodol sylfaenol o gyllid gan y Grŵp, neu ddiffyg 
cydymffurfio sylfaenol â thelerau ac amodau cyllido Llywodraeth Cymru o dan amodau cyllido’r Grŵp.  

Rydym yn cadarnhau na ddarganfuwyd unrhyw achosion o afreoleidd-dra, amhriodolrwydd neu ddiffyg 
cydymffurfio sylfaenol hyd yma. Os canfyddir unrhyw achosion ar ôl dyddiad y datganiad hwn, hysbysir 
Llywodraeth Cymru am y rhain.  

 

Mark Dacey    Gaynor Richards 

Swyddog Cyfrifyddu   Cadeirydd y Llywodraethwyr 

12 Rhagfyr 2018    12 Rhagfyr 2018 
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Datganiad o Gyfrifoldebau Aelodau’r Gorfforaeth 
Mae’n ofynnol i aelodau’r Gorfforaeth gyflwyno datganiadau ariannol wedi’u harchwilio ar gyfer pob blwyddyn 
ariannol.  

Oddi mewn i delerau ac amodau’r Memorandwm Ariannol rhwng Llywodraeth Cymru a Chorfforaeth y Coleg, 
mae’n ofynnol i’r Gorfforaeth, drwy ei Swyddog Cyfrifyddu, baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob 
blwyddyn ariannol yn unol â Datganiad 2015 o Arferion ac Argymhellion - Cyfrifyddu ar gyfer Addysg Bellach ac 
Uwch ac yn unol â Chyfarwyddyd Cyfrifon Coleg 2017 i 2018  a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Rhaid i’r 
datganiadau ariannol gyflwyno barn gywir a theg am gyflwr materion y Grŵp a’r canlyniadau ar gyfer y 
flwyddyn honno. 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’n ofynnol i’r Gorfforaeth wneud y canlynol: 

• dewis polisïau cyfrifyddu addas a’u rhoi ar waith yn gyson;            

• gwneud penderfyniadau ac amcangyfrifon sy’n rhesymol a doeth; 

• nodi a gadwyd at Safonau Cyfrifyddu perthnasol, yn amodol ar unrhyw wyro sylfaenol sy’n cael ei 
ddatgelu a’i esbonio yn y datganiadau ariannol; a      

• paratoi datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol, oni bai ei bod yn amhriodol rhagdybio y bydd 
y Grŵp yn parhau i weithredu. 

Hefyd mae’n ofynnol i’r Gorfforaeth baratoi Adroddiad y Corff Llywodraethu sy’n disgrifio beth mae’n ceisio ei 
wneud a sut mae’n ceisio gwneud hynny, gan gynnwys statws cyfreithiol a gweinyddol y Grŵp.  

Mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu priodol sy’n datgelu gyda manwl gywirdeb 
rhesymol, ar unrhyw adeg, sefyllfa ariannol y Grŵp, ac sy’n ei galluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn 
cael eu paratoi yn unol â’r ddeddfwriaeth ymgorffori berthnasol a safonau cyfrifyddu perthnasol eraill. Mae’n 
gyfrifol am gymryd y camau sy’n rhesymol agored iddi er mwyn diogelu asedau’r Grŵp ac atal a chanfod twyll 
ac unrhyw afreoleidd-dra arall.          

Cyfrifoldeb Corfforaeth y Coleg yw cynnal a chadw’r wefan a sicrhau ei hintegriti. Nid yw’r gwaith a wneir gan 
yr archwilwyr yn cynnwys ystyried y materion hyn ac, yn unol â hynny, nid yw’r archwilwyr yn derbyn unrhyw 
gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau sydd wedi digwydd efallai i’r datganiadau ariannol ers eu cyflwyno i 
ddechrau ar y wefan. Gall y ddeddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig yn gysylltiedig â llywodraethu’r gwaith o 
baratoi a dosbarthu datganiadau ariannol fod yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill.  

Mae aelodau’r Gorfforaeth yn gyfrifol am sicrhau bod gwariant ac incwm yn cael eu defnyddio at y dibenion a 
fwriadwyd gan Lywodraeth Cymru a bod y trafodiadau ariannol yn cydymffurfio â’r awdurdodau sy’n eu 
llywodraethu. Hefyd, maent yn gyfrifol am sicrhau bod y cyllid gan Lywodraeth Cymru’n cael ei ddefnyddio yn 
unol â’r Memorandwm Ariannol gyda Llywodraeth Cymru ac unrhyw amodau eraill a nodir o dro i dro. Rhaid i 
aelodau’r Gorfforaeth sicrhau bod dulliau rheoli ariannol a rheolaethol priodol yn eu lle er mwyn diogelu arian 
cyhoeddus ac arian arall ac i sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio’n briodol. Hefyd mae aelodau’r Gorfforaeth yn 
gyfrifol am sicrhau rheolaeth economaidd, effeithlon ac effeithiol ar adnoddau a gwariant y Grŵp, fel nad yw’r 
manteision y dylid eu sicrhau o ddefnyddio’r arian cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru mewn unrhyw berygl.  

 

Cymeradwywyd yn unol â threfn aelodau’r Gorfforaeth a’i lofnodi ar eu rhan gan: 

 

Llofnod  

Gaynor Richards, Cadeirydd y Gorfforaeth 
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Adroddiad yr archwilwyr annibynnol i Gorfforaeth Grŵp 
Colegau NPTC (y “sefydliad”) 

Adroddiad ar archwilio’r datganiadau ariannol 

Barn     

Yn ein barn ni, mae datganiadau ariannol Grŵp Colegau NPTC a datganiadau ariannol y rhiant sefydliad (y 
“datganiadau ariannol”): 

• yn rhoi darlun teg a chywir o gyflwr materion y grŵp a’r rhiant sefydliad ar 31ain Gorffennaf 2018, ac o incwm 
a gwariant a llif arian y grŵp ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny;  

• wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol â’r Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig 
(Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig, sy’n cynnwys FRS 102 “Y Safon Cofnodion Ariannol sy’n berthnasol 
yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon”, a’r gyfraith berthnasol);  

• wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol â gofynion y Datganiad o Arfer a Argymhellir – Cyfrifyddu ar gyfer 
Addysg Bellach ac Uwch; ac  

• wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol â’r Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Rydym wedi archwilio’r datganiadau ariannol sydd wedi’u cynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31ain Gorffennaf 2018 (yr “Adroddiad Blynyddol”), sy’n cynnwys Mantolenni’r Grŵp a’r Coleg ar 31ain 
Gorffennaf 2018; y Datganiadau Cyfnerthedig a Choleg o Incwm Cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd 
hynny; y Datganiadau Cyfnerthedig a Choleg o Newidiadau mewn Cronfeydd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd 
hynny; y Datganiad Cyfnerthedig o Lif Arian ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; a nodiadau’r datganiadau 
ariannol, sy’n cynnwys crynodeb o bolisïau cyfrifyddu arwyddocaol a gwybodaeth esboniadol arall.           

Sail y farn 

Cynhaliwyd ein harchwiliad yn unol â’r Safonau Rhyngwladol ar gyfer Archwilio (y DU) (“ISAs (UK)”) a’r gyfraith 
berthnasol. Disgrifir ein cyfrifoldebau o dan ISAs (UK) ymhellach yng nghyfrifoldebau’r Archwilwyr am archwilio’r 
adran datganiadau ariannol yn ein hadroddiad. Rydym yn credu bod y dystiolaeth archwilio rydym wedi’i sicrhau’n 
ddigonol ac yn briodol er mwyn darparu sail ar gyfer ein barn.                 

Annibyniaeth  

Rydym yn annibynnol o hyd ar y grŵp yn unol â’r gofynion moesegol sy’n berthnasol i’n harchwiliad ar y datganiadau 
ariannol yn y DU, sy’n cynnwys Safon Foesegol yr FRC, ac rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn 
unol â’r gofynion hyn.   

Casgliadau perthnasol i fusnes gweithredol  

Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd mewn perthynas â’r materion canlynol yng nghyswllt pa ISAs (UK) sy’n 
dweud ei bod yn ofynnol i ni adrodd yn ôl i chi pan:  

• nad yw defnydd y Gorfforaeth o’r sail busnes gweithredol ar gyfer cyfrifyddu wrth baratoi’r datganiadau 
ariannol yn briodol; neu            

• nad yw’r Gorfforaeth wedi datgelu yn y datganiadau ariannol unrhyw ansicrwydd sylfaenol a nodwyd a all 
daflu amheuaeth sylweddol ynghylch gallu’r grŵp a’r rhiant sefydliad i barhau i fabwysiadu’r sail busnes 
gweithredol ar gyfer cyfrifyddu am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o’r dyddiad pryd awdurdodir y 
datganiadau ariannol ar gyfer eu cyhoeddi. 

Fodd bynnag, am nad oes modd rhagweld pob digwyddiad neu amod yn y dyfodol, nid yw’r datganiad hwn yn warant 
o allu’r grŵp a’r rhiant sefydliad i barhau fel busnes gweithredol. 

Adrodd yn ôl ar wybodaeth arall  

Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys yr holl wybodaeth yn yr Adroddiad Blynyddol ar wahân i’r datganiadau ariannol ac 
adroddiad ein harchwilwyr arnynt. Mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am yr wybodaeth arall. Nid yw ein barn ni ar y 
datganiadau ariannol yn cynnwys yr wybodaeth arall ac, yn unol â hynny, nid ydym yn mynegi barn archwilio nac 
unrhyw ffurf arall o sicrwydd. 
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Mewn perthynas â’n harchwiliad ar y datganiadau ariannol, ein cyfrifoldeb yw darllen yr wybodaeth arall a, thrwy 
wneud hynny, ystyried a yw’r wybodaeth arall yn sylfaenol anghyson â’r datganiadau ariannol neu’r wybodaeth rydym 
wedi’i sicrhau yn yr archwiliad, neu sy’n ymddangos fel arall fel gwybodaeth wedi’i chamddatgan yn sylfaenol. Os 
ydym yn canfod anghysondeb sylfaenol neu gamddatganiad sylfaenol, mae’n ofynnol i ni ddilyn gweithdrefnau i 
ganfod a oes camddatganiad sylfaenol yng nghyswllt y datganiadau ariannol, neu gamddatganiad sylfaenol yng 
nghyswllt yr wybodaeth arall. Os byddwn yn dod i’r casgliad, yn seiliedig ar y gwaith rydym wedi’i wneud, bod 
camddatganiad sylfaenol yng nghyswllt yr wybodaeth arall hon, mae’n ofynnol i ni roi gwybod am hynny. Nid oes 
gennym unrhyw beth i’w adrodd yn ôl yn seiliedig ar y cyfrifoldebau hynny.                  

Cyfrifoldebau am y datganiadau ariannol a’r archwilio  

Cyfrifoldebau’r Gorfforaeth am y datganiadau ariannol 

Fel yr esbonnir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau Aelodau’r Gorfforaeth a nodir ar dudalen 14, mae’r 
Gorfforaeth yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol yn unol â’r fframwaith perthnasol ac am fod yn fodlon eu 
bod yn cyflwyno darlun teg a chywir. Hefyd mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am reolaeth fewnol fel y gwêl yn 
angenrheidiol i alluogi paratoi datganiadau ariannol heb unrhyw gamddatganiad sylfaenol, boed oherwydd twyll neu 
gamgymeriad. 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am asesu gallu’r grŵp a’r rhiant sefydliad i barhau 
fel busnes gweithredol, gan ddatgelu fel sy’n berthnasol y materion cysylltiedig â busnes gweithredol a defnyddio’r sail 
busnes gweithredol ar gyfer cyfrifyddu oni bai fod y Gorfforaeth yn bwriadu diddymu’r grŵp a’r rhiant sefydliad neu 
atal gweithrediadau, neu os nad oes ganddo unrhyw opsiwn arall realistig heblaw am wneud hynny. 

Cyfrifoldebau’r archwilwyr am archwilio’r datganiadau ariannol 

Ein hamcanion yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch a yw’r datganiadau ariannol yn gyffredinol yn rhydd o unrhyw 
gamddatganiad sylfaenol, boed oherwydd twyll neu gamgymeriad, a chyhoeddi adroddiad yr archwilwyr sy’n cynnwys 
ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd ond nid yw’n warant y bydd archwiliad a gynhelir yn unol 
ag ISAs (UK) bob amser yn canfod camddatganiad sylfaenol pan mae’n bodoli. Gall camddatganiadau godi o dwyll 
neu gamgymeriad ac maent yn cael eu hystyried yn sylfaenol os oes modd iddynt, yn unigol neu ar y cyd, ddylanwadu 
ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr a wneir ar sail y datganiadau ariannol hyn.  

Ceir disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau am archwilio’r datganiadau ariannol ar wefan y Cyngor Adroddiadau Ariannol 
yn: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae’r disgrifiad hwn yn rhan o adroddiad ein harchwilwyr.  

Y defnydd o’r adroddiad hwn 

Mae’r adroddiad hwn, gan gynnwys y farn, wedi cael ei baratoi ar gyfer a dim ond ar gyfer Corff Llywodraethu’r 
sefydliad fel corff yn unol ag Erthygl 8 erthyglau llywodraethu’r sefydliad, ac nid at unrhyw ddiben arall. Nid ydym, 
wrth gyflwyno’r farn hon, yn derbyn nac yn ysgwyddo unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddiben arall nac i unrhyw 
berson arall y dangosir yr adroddiad hwn iddo neu y bydd yn cyrraedd ei ddwylo, ac eithrio os cytunwyd yn benodol i 
hynny drwy ganiatâd ysgrifenedig gennym ymlaen llaw.  

Adrodd Arall Gofynnol  

Barn ar faterion eraill a nodir yng Nghod Ymarfer ar gyfer Archwilio Addysg Bellach 2015 a gyhoeddwyd 
gan Lywodraeth Cymru 

Yn ein barn ni, ym mhob cyswllt sylfaenol: 

• mae’r arian sydd wedi’i wario o grantiau Llywodraeth Cymru a grantiau eraill o ba ffynhonnell bynnag y 
maent wedi cael eu gweinyddu gan y Sefydliad at ddibenion penodol, wedi cael eu defnyddio’n briodol at y 
dibenion hynny ac, os yw hynny’n briodol, eu rheoli gan gydymffurfio â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol; ac                    

• mae’r incwm wedi cael ei ddefnyddio yn unol â’r memorandwm ariannol gyda Llywodraeth Cymru. 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers LLP 
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Statudol      
Caerdydd 
Rhagfyr 2018 
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Datganiadau Cyfnerthedig a Choleg o Incwm Cynhwysfawr  

 Nodiadau Blwyddyn ddaeth i ben ar 
31 Gorffennaf 2018 

Blwyddyn ddaeth i ben ar 31 
Gorffennaf 2017 

    
  Grŵp Coleg Grŵp Coleg 
  £’000 £’000 £’000 £’000 

 

 

 

INCWM      
Grantiau cyrff cyllido 2 32,687 31,424         29,862          28,630  
Contractau addysg a ffioedd hyfforddi                   3           7,458            4,595            8,118            4,721  

Grantiau a chontractau eraill  4              681               681               356               356  
Incwm arall  5           5,332            3,691            6,197            4,112  
Incwm buddsoddi  6 14 5                20                 20  

Cyfanswm incwm          46,172          40,396          44,553  

 

      37,839  

 GWARIANT      
Costau staff  7         29,167          26,139          28,303          25,276  

Costau ailstrwythuro sylfaenol  7              125               125               219               219  
Costau gweithredu eraill 8         14,931          12,276          14,800          11,400  
Dibrisiant 11           2,571            2,228            2,583            2,248  

Amorteiddiad 10              276                 -                 276                 -    
Llog a chostau Cyllid eraill       9              635               634               828               827  

Cyfanswm gwariant            47,705          41,402          47,009  39,970 
(Diffyg) cyn enillion a cholledion eraill   (1,533) (1,006) (2,456) (2,131) 

(Colled)/enillion ar waredu asedau  (13) 3                  3                   3  
Diffyg cyn treth    (1,546) (1,003) (2,453) (2,128) 

Trethiant        (19) -          (16)       
    

               -    
Diffyg ar gyfer y flwyddyn  (1,565) (1,003) (2,469) (2,128) 
Treth ohiriedig ar ailbrisio eiddo mewn is-gwmnïau           25 - 88 - 
Enillion actwaraidd mewn perthynas â chynlluniau pensiwn  24 3,710 3,710 9,990 9,990 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn  2,170 2,707 7,609 7,862 

Cynrychiolir gan:      
      
Incwm cynhwysfawr anghyfyngedig   2,170 2,707 7,609 7,862 
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Datganiad Cyfnerthedig a Choleg o Newidiadau mewn Cronfeydd 
 Cyfrif 

incwm a 
gwariant 

Cronfa 
ailbrisio 

wrth gefn 

Cyfanswm 
 

 
 

 £’000 £’000 £’000 
Grŵp    
Balans wedi’i ailddatgan ar 1 Awst 2016 (nodyn 27) 4,247 6,010 10,257 

    
Diffyg i’r cyfrif incwm a gwariant   (2,469) - (2,469) 

Incwm cynhwysfawr arall  9,990 88 10,078 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd ailbrisio ac incwm 
a gwariant   

274 (274) - 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 7,795 (186) 7,609 

Balans ar 31 Gorffennaf 2017 12,042 5,824 17,866 
    
Diffyg o’r cyfrif incwm a gwariant   (1,565) - (1,565) 

Incwm cynhwysfawr arall  3,710               25    3,735 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd ailbrisio ac incwm 
a gwariant   

211 (211)               -    

Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 2,356 (186) 2,170 
Balans ar 31 Gorffennaf 2018 14,398 5,638 20,036 

    
    
Coleg    
Balans ar 1 Awst 2016 6,249 4,825 11,074 
    
Diffyg o’r cyfrif incwm a gwariant   (2,128)  -  (2,128) 

Incwm cynhwysfawr arall 9,990 - 9,990 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd ailbrisio ac incwm 
a gwariant   

186 (186) - 

Cyfanswm cynhwysfawr incwm ar gyfer y flwyddyn 8,048 (186) 7,862 
Balans ar 31 Gorffennaf 2017 14,297 4,639 18,936 
    
Diffyg o’r cyfrif incwm a gwariant   (1,003)  -  (1,003) 

Incwm cynhwysfawr arall 3,710  -  3,710 

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd ailbrisio ac incwm 
a gwariant   

186 (186)               -    

Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 2,813 (186) 2,707 
Balans ar 31 Gorffennaf 2018 17,190 4,453 21,643 
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Mantolenni Cyfnerthedig a Choleg ar 31 Gorffennaf 2018 
 Nodiadau Grŵp Coleg Grŵp Coleg 
    Ailddatganedig 

  2018 2018 2017 2017 
  £’000 £’000 £’000 £’000 
Asedau anghyfredol        

Asedau Sefydlog Anniriaethol 10              792                 -    1,068 - 
Asedau Sefydlog Diriaethol 11         46,251          39,605  44,345 37,714 
Buddsoddiadau  12                 -              8,299  - 8,299 

Buddsoddiad mewn Menter ar y Cyd  12 17 - - - 
      

          47,060         47,904  45,413 46,013 

      
Asedau cyfredol       

Stociau  13              256               251  289 282 
Masnach a derbyniadwyon eraill  14           4,317            4,702  4,102 4,515 
Arian parod a chyfwerth ag arian parod 19           6,898            5,527  10,369 8,587 

          11,471            10,480  14,760 13,384 
Llai: Credydwyr – symiau’n dod yn ddyledus o 
fewn blwyddyn  

15 (8,766) (7,660) (8,906) (7,588) 

Asedau cyfredol net            2,705           2,820  5,854 5,796 
      
Cyfanswm asedau llai atebolrwydd cyfredol           49,765          50,724  51,267 51,809 

Credydwyr – symiau’n dod yn ddyledus ar ôl mwy 
na blwyddyn  

16 (15,045) (14,919) (16,276) (16,276) 

Darpariaethau       
Rhwymedigaethau budd pendant 18 (12,720) (12,720) (15,080) (15,080) 

Darpariaethau eraill  18 (1,964) (1,442) (2,045) (1,517) 

Cyfanswm asedau net           20,036         21,643  17,866 18,936 

      

      
Cronfeydd Anghyfyngedig       

Cyfrif incwm a gwariant   14,398 17,190 12,042 14,297 
Cronfa ailbrisio wrth gefn            5,638            4,453  5,824 4,639 

Cyfanswm cronfeydd anghyfyngedig           20,036          21,643  17,866 18,936 

 

Cymeradwywyd ac awdurdodwyd y datganiadau ariannol ar dudalennau 23 i 47 ar gyfer eu cyhoeddi gan y 
Gorfforaeth ar 12 Rhagfyr 2018 ac fe’u llofnodwyd ar ei rhan ar y dyddiad hwnnw gan:  

 

 

Llofnod      Llofnod 

Gaynor Richards, Cadeirydd y Gorfforaeth                Mark Dacey, Prif Weithredwr 
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Datganiad Cyfnerthedig o Lif Arian    

 Nodiadau Blwyddyn 
ddaeth i ben 

yn 

 Blwyddyn 
ddaeth i ben 

yn 
  2018  2017 
  £’000  £’000 

Llif arian o weithgareddau gweithredu      

Diffyg ar gyfer y flwyddyn  (1,565) 

 

 (2,469) 
Addasiad ar gyfer eitemau heb fod yn arian      
Dibrisiant ac amorteiddiad            2,847   2,859 

Gostyngiad/(cynnydd) mewn stociau  33  (33) 
Cynnydd mewn dyledwyr  (215)  (519) 
(Gostyngiad)/Cynnydd mewn credydwyr sy’n ddyledus o fewn blwyddyn  (142)  1,577 

(Gostyngiad)/Cynnydd mewn credydwyr sy’n ddyledus ar ôl blwyddyn  (705)  1,326 
Gostyngiad mewn darpariaethau   (81)  (193) 
Costau pensiwn llai cyfraniadau taladwy                 980   1,180 

Trethiant   6  72 
Rhannu gwarged gweithredol mewn menter ar y cyd   (7)  - 
Addasiad ar gyfer buddsoddi neu weithgareddau cyllido     

Incwm buddsoddi     (14)  (20) 
Llog taladwy                     635   828 
Trethiant taladwy                    19     16 

Colled/(enillion) ar werthu asedau sefydlog  13  (3) 

Llif arian net o weithgareddau gweithredu    1,804  4,621 

     
Llif arian o weithgareddau buddsoddi         
Elw o werthu asedau sefydlog          28  212 
Incwm buddsoddi    7  20 

Taliadau a wnaed i brynu asedau sefydlog   (4,383)  (2,211) 

  (4,348)  (1,979) 

Llif arian o weithgareddau gweithredu       
Llog a dalwyd  (233)  (257) 
Elfen llog taliadau rhentu prydles Cyllid      (32)  (21) 
Prydlesau newydd                224   339 

Ad-daliadau symiau a fenthycwyd   (701)  (727) 
Elfen gyfalaf o daliadau rhentu prydles Cyllid      (185)  (166) 

  (927)  (832) 
     
(Gostyngiad)/Cynnydd mewn arian parod a chyfwerth ag arian parod yn 
ystod y flwyddyn  

 (3,471)  1,810 

     

 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddechrau’r flwyddyn  19          10,369  8,559 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar ddiwedd y flwyddyn 19            6,898  

 

10,369 
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Nodiadau’r Cyfrifon       
 

1. Datganiad o bolisïau cyfrifyddu a thechnegau amcangyfrif  

Mae’r polisïau cyfrifyddu canlynol wedi cael eu gweithredu’n gyson wrth ddelio ag eitemau a ystyrir yn 
sylfaenol mewn perthynas â’r datganiadau ariannol. 

Sail y paratoi     

Mae’r datganiadau ariannol hyn wedi cael eu paratoi yn unol â’r Datganiad o Arferion a Argymhellir: Cyfrifyddu 
ar gyfer Addysg Bellach ac Uwch 2015 (FE HE SORP 2015), Cyfarwyddyd Cyfrifon y Coleg ar gyfer 2017 i 2018 a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ac yn unol â Safon Cofnodion Ariannol 102 - “Y Safon Adrodd yn Ôl 
Ariannol sy’n berthnasol yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon” (FRS 102). Mae’r Coleg yn endid budd 
cyhoeddus ac felly mae wedi gweithredu gofynion budd cyhoeddus perthnasol FRS 102. 

Wrth baratoi datganiadau ariannol gan gydymffurfio â FRS 102 rhaid defnyddio amcangyfrif cyfrifyddu 
allweddol penodol. Hefyd rhaid i’r rheolwyr wneud penderfyniadau am weithredu polisïau cyfrifyddu’r Grŵp. 

Gweithredwyd defnydd o fabwysiadu tro cyntaf yn 2015/16 gan alluogi rhai eithriadau o ofynion llawn FRS 102 
ac FE HE SORP 2015 yn ystod y cyfnod pontio. Mae’r eithriadau canlynol wedi cael eu hystyried yn y 
datganiadau ariannol: 

• Mae’r Coleg wedi cadw gwerthoedd cario eiddo rhydd-ddaliadaeth ar 1 Awst 2014 fel rhai 
wedi’u costio a’u mesur ar werth teg   

• Mae’r Coleg wedi manteisio ar yr eithriadau yn FRS 102 1.12 ac FE HE SORP 2015 3.3 ac nid yw wedi 
cynnwys datganiad ar wahân o’i lif arian ei hun. Mae’r llif arian hwn wedi’i gynnwys yn y Datganiad 
Cyfnerthedig o Lif Arian, ac mae mantolen y Coleg yn datgelu arian parod ar y dyddiadau adrodd yn ôl 
presennol a blaenorol.    

 
Sail y cyfrifyddu 

Paratoir y datganiadau ariannol yn unol â’r confensiwn cost hanesyddol.   

Sail y cyfnerthu  

Mae’r datganiadau ariannol cyfnerthedig yn cynnwys y Coleg a’i is-gwmnïau, Language Specialists 
(International) Cyfyngedig, Parc Llandarcy Cyfyngedig, Mentrau Cymunedol Cwm Gwendraeth Cyfyngedig (yn 
masnachu fel Gweithlu Cymru) a Learnkit Cyfyngedig, a reolir gan y Grŵp. Sicrheir rheolaeth lle mae gan y 
Grŵp bŵer i lywodraethu polisïau ariannol a gweithredol endid er mwyn sicrhau manteision o’i 
weithgareddau. Ceir canlyniadau’r is-gwmnïau wedi’u caffael neu eu gwaredu yn ystod y cyfnod yn y cyfrif 
incwm a gwariant cyfnerthedig o ddyddiad y caffael neu hyd at ddyddiad y gwaredu. Mae gwerthiant ac elw 
rhyng-grŵp yn cael eu dileu wrth gyfnerthu’n llawn. Yn unol ag FRS 102, nid yw gweithgareddau’r undeb 
myfyrwyr wedi cael eu cyfnerthu oherwydd nid yw’r Coleg yn rheoli’r gweithgareddau hynny. Mae’r holl 
ddatganiadau ariannol wedi’u gwneud hyd at 31 Gorffennaf 2018. Cynhwysir cyfran y Grŵp o ganlyniadau’r 
mentrau ar y cyd yn y Datganiad Incwm Cyfnerthedig gan ddefnyddio’r dull ecwiti o gyfrifyddu. Dangosir y 
buddsoddiadau mewn mentrau ar y cyd ar y Fantolen Gyfnerthedig ar gost a hefyd y newidiadau ôl-gaffael yng 
nghyfran y Grŵp o asedau net yr endid, llai unrhyw nam mewn gwerth. 

Busnes gweithredol  

Caiff gweithgareddau’r Coleg a’r Grŵp, ynghyd â’r ffactorau sy’n debygol o effeithio ar ei ddatblygiad a’i 
berfformiad yn y dyfodol, eu cynnwys yn Adroddiad y Corff Llywodraethu. Cyflwynir sefyllfa ariannol y Coleg 
a’r Grŵp, ei lif arian, ei hylifedd a’i fenthyciadau yn y Datganiadau Ariannol sy’n cyd-fynd â’r Nodiadau. 

Ar hyn o bryd mae gan y Coleg a’r Grŵp £4.1 miliwn o fenthyciadau’n sefyll gyda bancwyr.  

Mae rhagolygon ac amcanestyniadau ariannol y Coleg a’r Grŵp yn dynodi y bydd yn gallu gweithredu oddi 
mewn i’w gyfleusterau a’i gyfamodau presennol am y dyfodol rhagweladwy.                       
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Yn unol â hynny, mae’r Coleg a’r Grŵp yn disgwyl yn rhesymol bod ganddo adnoddau digonol i barhau i 
weithredu am y dyfodol rhagweladwy ac, oherwydd hyn, bydd yn parhau i fabwysiadu sail busnes gweithredol 
wrth baratoi ei ddatganiadau ariannol.      

Incwm Consortiwm  

Y Coleg yw’r partner arweiniol mewn consortiwm i gyflwyno Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae’r incwm sydd yn y 
cyfrifon hyn yn cael ei ennill gan y sefydliad yn ei gapasiti fel darparwr ac arweinydd consortiwm. Mae’r holl 
incwm arall perthnasol i’r consortiwm ac sy’n daladwy i aelodau’r consortiwm wedi’i eithrio o’r cyfrifon.                    

 

Cydnabod incwm 

Mae grantiau refeniw y Llywodraeth yn cynnwys grantiau cyson cyrff cyllido a grantiau eraill ac maent yn cael 
eu cofnodi o dan y model cronnol fel y caniateir gan FRS 102. Mesurir grantiau cyson cyrff cyllido yn unol â’r 
amcangyfrifon gorau ar gyfer y cyfnod o beth sy’n dderbyniadwy ac maent yn dibynnu ar y ffrwd incwm 
benodol sy’n gysylltiedig. Gwneir addasiad am unrhyw dangyflawni a chaiff ei adlewyrchu yn lefel y grant cyson 
a gydnabyddir yn y cyfrif incwm a gwariant. 

Cydnabyddir grantiau o ffynonellau heb fod yn rhan o’r llywodraeth mewn incwm pan mae gan y Grŵp hawl i’r 
incwm ac os yw’r amodau cysylltiedig â pherfformiad wedi’u bodloni. Cydnabyddir incwm a dderbynnir cyn 
bodloni’r amodau cysylltiedig â pherfformiad fel incwm gohiriedig fel rhan o’r credydwyr ar y fantolen a’i 
ryddhau i incwm wrth i’r amodau gael eu bodloni.       

Mae grantiau cyfalaf y Llywodraeth yn cael eu cyfalafu, eu dal fel incwm gohiriedig a’u cydnabod mewn incwm 
dros oes ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased, o dan y dull cronnol fel y caniateir gan FRS 102. Cydnabyddir 
grantiau cyfalaf eraill mewn incwm pan mae gan y Grŵp hawl i’r cyllid yn amodol ar fodloni unrhyw amodau 
cysylltiedig â pherfformiad. 

Cydnabyddir incwm o ffioedd hyfforddi yn ystod cyfnod ei dderbyn ac mae’n cynnwys yr holl ffioedd taladwy 
gan fyfyrwyr neu eu noddwyr. Os caiff swm y ffi hyfforddi ei leihau, drwy ostyngiad am daliad prydlon, 
dangosir yr incwm derbyniadwy fel incwm net o ran y gostyngiad. Caiff bwrsarïau ac ysgoloriaethau eu cyfrif ar 
gyfer crynswth fel gwariant ac nid ydynt yn cael eu tynnu o incwm. 

Credydir incwm o werthu nwyddau neu wasanaethau i’r datganiad o incwm cyfnerthedig pan gyflenwir y 
nwyddau neu’r gwasanaethau i’r cwsmeriaid allanol neu pan fodlonir telerau’r contract. 

Credydir yr holl incwm o adneuon tymor byr i’r datganiad o incwm cyfnerthedig yn y cyfnod pryd mae’n cael ei 
ennill.     

Caiff rhodd cymorth ei gyfrif ar sail dderbyniadwy.   

Mae pob incwm yn codi yn y DU.  

Cyfrifyddu ar gyfer manteision ôl-gyflogaeth  

Darperir y manteision ôl-gyflogaeth i gyflogeion y Coleg drwy’r Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS) a’r Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) yn bennaf. Mae’r rhain yn gynlluniau budd pendant ac maent yn cael eu 
cyllido’n allanol a’u contractio o’r Ail Bensiwn Gwladol.  

Mae’r TPS yn gynllun heb ei gyllido. Caiff y cyfraniadau i’r TPS eu cyfrif er mwyn lledaenu cost pensiynau yn 
ystod oes waith cyflogeion gyda’r Coleg mewn ffordd fel bod y gost pensiwn yn ganran sylweddol wastad o’r 
gyflogres bensiynadwy bresennol ac yn y dyfodol. Penderfynir ar y cyfraniadau gan actwarïau cymwys ar sail y 
prisiadau gan ddefnyddio dull budd arfaethedig o weithredu. Mae’r TPS yn gynllun aml-gyflogwr ac nid yw’r 
Coleg yn gallu nodi ei gyfran o asedau ac atebolrwydd sylfaenol y cynllun ar sail gyson a rhesymol. Felly mae’r 
TPS yn cael ei drin fel cynllun cyfraniad pendant a chydnabyddir y cyfraniadau fel gwariant ar y datganiad 
incwm yn y cyfnodau pryd darperir gwasanaethau gan gyflogeion.   

Mae’r LGPS yn gynllun a gyllidir. Caiff asedau’r LGPS eu mesur gan ddefnyddio cau gwerthoedd teg. Mesurir 
atebolrwydd LGPS gan ddefnyddio’r dull credyd uned arfaethedig a rhoddir gostyngiad arnynt yn unol â’r 
gyfradd gyfredol o elw ar fond corfforaethol o ansawdd uchel gyda hyd a chyfrededd cyfatebol i atebolrwydd. 
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Sicrheir y prisiadau actwaraidd bob tair blynedd o leaif a chânt eu diweddaru ar ddyddiad pob mantolen. Y 
symiau a godir yng nghyswllt y gwarged gweithredol yw’r costau gwasanaeth cyfredol a chostau cyflwyniadau’r 
cynllun, newidiadau i fuddion, setliadau a chwtogi. Maent yn cael eu cynnwys fel rhan o gostau’r staff. Hefyd 
caiff llog net ar yr ased/atebolrwydd budd pendant net ei gydnabod yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr ac 
mae’n cynnwys y gost budd ar y rhwymedigaeth budd pendant ac incwm llog ar asedau’r cynllun, sy’n cael eu 
cyfrif drwy luosi gwerth teg asedau’r cynllun ar ddechrau’r cyfnod gyda’r gyfradd a ddefnyddir i ddiystyru’r 
rhwymedigaethau budd. Cydnabyddir y gwahaniaeth rhwng yr incwm llog ar asedau’r cynllun a’r elw 
gwirioneddol ar asedau’r cynllun yn yr incwm cynhwysfawr arall. Cydnabyddir enillion a cholledion actwaraidd 
ar unwaith yn y datganiad o incwm cynhwysfawr. 

Buddion Cyflogaeth Tymor Byr 

Cydnabyddir buddion cyflogaeth tymor byr, fel cyflogau ac absenoldebau a ddigolledir (tâl gwyliau), fel costau 
yn ystod y flwyddyn pryd mae’r cyflogeion yn darparu gwasanaeth i’r Grŵp. Cronnir a mesurir unrhyw fuddion 
heb eu defnyddio fel y swm ychwanegol mae’r Grŵp yn disgwyl ei dalu o ganlyniad i’r hawl heb ei defnyddio.  

Pensiynau Uwch     

Telir cost wirioneddol unrhyw bensiwn uwch parhaus i gyn aelod o staff gan y Coleg yn flynyddol. Mae 
amcangyfrif o’r gost ddisgwyliedig yn y dyfodol o welliant i bensiwn parhaus cyn aelod o staff yn dod yn llawn o 
incwm y Grŵp yn ystod y flwyddyn pryd mae’r aelod hwnnw o staff yn ymddeol. Yn ystod y blynyddoedd 
dilynol, codir ffi yn y darpariaethau ar y fantolen gan ddefnyddio’r daenlen bensiwn uwch a ddarperir gan y 
cyrff cyllido. 

Asedau Anghyfredol - Asedau sefydlog diriaethol     

Nodir asedau sefydlog diriaethol fel cost/cost dybiedig llai dibrisiant cronnol a cholledion nam cronnol.   

Tir ac adeiladau  

Mae dibrisiant adeiladau rhydd-ddaliadaeth yn digwydd ar sail llinell syth yn ystod eu hoes ddefnyddiol 
ddisgwyliedig, fel a ganlyn: 

• Adeiladau Rhydd-ddaliadaeth – 50 mlynedd 
• Adnewyddiadau – 10 mlynedd 

Nid yw dibrisiant yn berthnasol i dir rhydd-ddaliadaeth.  

Os prynir tir ac adeiladau gyda chymorth grantiau penodol, cânt eu cyfalafu a’u dibrisio fel uchod. Credydir y 
grantiau cysylltiedig i gyfrif incwm gohiriedig gyda’r credydwyr, ac fe’u rhyddheir i’r cyfrif incwm a gwariant 
dros oes economaidd ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased cysylltiedig ar sail systematig yn gyson â’r polisi 
dibrisiant. Neilltuir yr incwm gohiriedig rhwng credydwyr dyledus o fewn blwyddyn a’r rhai dyledus ar ôl mwy 
na blwyddyn.  

Cynhelir adolygiad o nam ased sefydlog os bydd digwyddiadau neu newidiadau mewn amgylchiadau’n dynodi 
na fydd cario swm unrhyw ased sefydlog yn adferadwy.             

Wrth fabwysiadu FRS 102, dilynodd y Grŵp y ddarpariaeth bontio i gadw gwerth llyfr y tir a’r adeiladau, a 
ailbrisiwyd yn 1991, fel cost dybiedig ond nid i fabwysiadu polisi o ailbrisio’r eiddo hyn yn y dyfodol.                

Gwariant dilynol ar asedau sefydlog presennol  

Os gwneir gwariant sylweddol ar asedau sefydlog diriaethol ar ôl eu prynu i ddechrau, o’r incwm ar gyfer 
cyfnod y gwariant y daw’r arian, oni bai ei fod yn cynyddu’r budd i’r Grŵp yn y dyfodol. Os felly, caiff ei gyfalafu 
a’i ddibrisio ar y sail berthnasol.    
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Offer  

Cydnabyddir offer sy’n costio llai na £500 am bob eitem unigol fel gwariant yn ystod y cyfnod caffael. Caiff 
unrhyw offer arall ei gyfalafu ar sail cost.  

Mae dibrisiant offer cyfalaf yn digwydd ar sail llinell syth yn ystod ei oes economaidd ddefnyddiol sy’n weddill, 
fel a ganlyn:    

• Peiriannau ac offer      6 blynedd  
• Cerbydau modur    5 mlynedd  
• Cyfrifiaduron ac offer swyddfa    5 mlynedd  
• Offer fferm      10 mlynedd 

Asedau anniriaethol ac ewyllys da 

Mae ewyllys da sy’n codi wrth gyfnerthu’n cynrychioli gormodedd cost y caffael ar ben diddordeb y Grŵp yng 
ngwerth teg asedau ac atebolrwydd adnabyddadwy’r endid a sicrheir ar ddyddiad y caffael. Caiff ewyllys da ei 
amorteiddio ar sail llinell syth yn ystod ei oes ddefnyddiol amcangyfrifol o 10 mlynedd. Seilir yr oes ddefnyddiol 
amcangyfrifol ar y cyfnod pryd mae disgwyl i’r grŵp gael manteision economaidd o’r asedau. 

Nam ar asedau anariannol            

Ar bob dyddiad mantolen, asesir asedau anariannol heb eu cario ar werth teg i benderfynu a oes arwydd bod 
nam ar yr ased (neu uned cynhyrchu arian yr ased). Os oes arwydd o’r fath, caiff swm adferadwy’r ased (neu 
uned cynhyrchu arian yr ased) ei gymharu â swm cario’r ased (neu uned cynhyrchu arian yr ased). 

Swm adferadwy’r ased (neu uned cynhyrchu arian yr ased) yw’r uchaf o’r gwerth teg llai costau i werthu a 
gwerth wrth ddefnyddio. Diffinnir gwerth wrth ddefnyddio fel gwerth presennol y llif arian yn y dyfodol cyn y 
llog a’r dreth a sicrheir o ganlyniad i ddefnydd parhaus o’r ased (neu uned cynhyrchu arian yr ased). Caiff y 
gostyngiad llif arian hwn ei weithredu gan ddefnyddio cyfradd ostyngiad cyn-treth sy’n cynrychioli cyfradd heb 
risg bresennol y farchnad a’r risgiau cynhenid i’r ased. 

Os amcangyfrifir bod swm adferadwy’r ased (neu uned cynhyrchu arian yr ased) yn is na’r swm cario, caiff y 
swm cario ei leihau i fod yn swm adferadwy. Cydnabyddir colled nam yn y datganiad o incwm cynhwysfawr. 

Os caiff colled nam ei gwyrdroi o ganlyniad, caiff swm cario’r ased (neu uned cynhyrchu arian yr ased) ei symud 
ymlaen i’r amcangyfrif adolygedig o’i swm adferadwy, ond dim ond i’r graddau nad yw’r swm cario adolygedig 
yn fwy na’r swm cario a fyddai wedi’i benderfynu (yn net o ran dibrisiant neu amorteiddiad) pe na bai colled 
nam wedi’i chydnabod mewn cyfnodau blaenorol. Cydnabyddir colled nam yn y datganiad o incwm 
cynhwysfawr. 

Costau benthyca  

Cydnabyddir costau benthyca fel gwariant yn ystod y cyfnod pryd maent yn codi.      

Asedau a brydlesir  

Neilltuir costau mewn perthynas â phrydlesau gweithredol ar sail llinell syth yn ystod tymor y brydles. Mae 
unrhyw bremiymau neu gymhelliant prydles perthnasol i brydlesau sy’n cael eu llofnodi ar ôl 1af Awst 2014 yn 
cael eu lledaenu dros dymor isafswm y brydles.    

Caiff cytundebau prydlesu sy’n trosglwyddo’n sylweddol i’r Grŵp yr holl fanteision a risgiau cysylltiedig â 
pherchnogaeth ased eu trin fel prydlesau Cyllid. 

Cydnabyddir asedau sy’n cael eu dal o dan brydlesau Cyllid yn unol â gwerth teg yr ased a brydlesir i ddechrau 
(neu, os yw’n is, gwerth presennol y taliadau prydles isafswm) ar ddechrau’r brydles. Cynhwysir yr 
atebolrwydd cyfatebol i’r prydleswr ar y fantolen fel rhwymedigaeth prydles Cyllid. Cynhwysir asedau sy’n cael 
eu dal o dan brydlesau Cyllid mewn asedau sefydlog diriaethol a’u dibrisio a’u hasesu am golledion nam yn yr 
un ffordd ag asedau a berchnogir.              

Dyrennir taliadau prydles isafswm rhwng y ffi Cyllid a lleihad yr atebolrwydd sy’n weddill. Neilltuir y ffioedd 
Cyllid yn ystod cyfnod y brydles yn gyfartal â’r elfen gyfalaf sy’n weddill.         
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Buddsoddiadau  

Buddsoddiadau mewn is-gwmnïau         

Cyfrifir buddsoddiadau mewn is-gwmnïau ar sail cost llai nam yn y datganiadau ariannol unigol.  

Stocrestri 

Nodir stocrestri ar lefel isaf eu cost a’u gwerth sylweddoladwy net, sef y pris gwerthu llai costau i gwblhau a 
gwerthu. Amcangyfrifir cost stoc fferm ar sail gwerth sylweddoladwy net llai 15% yn unol â’r arferion prisio 
amaethyddol a dderbynnir. Os oes angen, gwneir darpariaeth ar gyfer eitemau wedi darfod, araf yn symud a 
diffygiol.            

Arian parod a chyfwerth ag arian parod 

Mae arian parod yn cynnwys arian mewn llaw, adneuon ad-daladwy ar alw a gorddrafft. Mae adneuon yn ad-
daladwy ar alw os ydynt ar gael o fewn 24 awr heb gosb.   

Mae buddsoddiadau cyfwerth ag arian parod yn fuddsoddiadau tymor byr hynod hyblyg sydd ar gael i’w 
trawsnewid yn symiau hysbys o arian parod gyda risg anarwyddocaol o newid mewn gwerth. Mae buddsoddiad 
yn cymhwyso fel buddsoddiad cyfwerth ag arian parod pan mae ganddo aeddfedrwydd o 3 mis neu lai o 
ddyddiad y caffael.  

Atebolrwydd ariannol ac ecwiti 

Caiff atebolrwydd ariannol ac ecwiti eu dosbarthu yn unol â chynnwys rhwymedigaethau cytundebol yr offeryn 
ariannol, yn hytrach na ffurf gyfreithiol yr offeryn ariannol.                   

Caiff yr holl fenthyciadau, buddsoddiadau ac adneuon tymor byr sy’n cael eu dal gan y Grŵp eu dosbarthu fel 
offerynnau ariannol sylfaenol yn unol ag FRS 102. Cofnodir yr offerynnau hyn i ddechrau yn unol â phris y 
trafodiad llai unrhyw gostau trafod (cost hanesyddol). Dywed FRS 102 ei bod yn ofynnol i offerynnau ariannol 
sylfaenol gael eu mesur wedyn ar gost wedi’i hamorteiddio, fodd bynnag, mae’r Grŵp wedi cyfrif nad yw’r 
gwahaniaeth rhwng y gost hanesyddol a sail y gost wedi’i hamorteiddio yn sylfaenol ac felly mae’r offerynnau 
ariannol hyn wedi’u datgan ar y fantolen ar sail cost hanesyddol. Nid yw benthyciadau a buddsoddiadau sy’n 
daladwy neu’n dderbyniadwy o fewn blwyddyn yn cael eu diystyru.  

Trosi arian tramor             

Cofnodir trafodiadau mewn arian tramor gan ddefnyddio’r gyfradd gyfnewid mewn grym ar ddyddiad y 
trafodiad. Trosir asedau ariannol ac atebolrwydd a delir mewn arian tramor yn unol â’r gyfradd gyfnewid 
mewn grym ar ddiwedd y cyfnod ariannol, gyda’r holl wahaniaethau cyfnewid yn cael eu cynnwys fel incwm yn 
ystod y cyfnod maent yn codi.   

Trethiant  

Mae’r Grŵp wedi’i eithrio o bosib o drethiant mewn perthynas ag incwm neu enillion cyfalaf a dderbynnir yn y 
categorïau sy’n dod o dan adrannau 478-488 Deddf Treth Gorfforaeth 2010 neu Adran 256 Deddf Trethiant 
Enillion Trethadwy 1992, i’r graddau y mae incwm neu enillion o’r fath yn cael eu gweithredu at ddibenion 
elusennol yn unig.  

Mae’r Grŵp wedi’i eithrio’n rhannol o ran Treth Ar Werth, felly dim ond cyfran o’r TAW a godir ar ei 
fewnbynnau mae’n gallu ei hadfer. Caiff y TAW anadferadwy ar fewnbynnau ei chynnwys yng nghostau’r 
mewnbynnau o’r fath a’i hychwanegu at gost yr asedau sefydlog diriaethol, fel sy’n briodol, lle mae’r 
mewnbynnau eu hunain yn asedau sefydlog diriaethol yn ôl eu natur. Mae is-gwmnïau’r Grŵp yn 
ddarostyngedig i dreth gorfforaeth a TAW yn yr un ffordd ag unrhyw sefydliad masnachol.  

 

Darpariaethau ac atebolrwydd wrth gefn  
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Cydnabyddir darpariaethau pan mae gan y Grŵp rwymedigaeth gyfreithiol neu adeiladol bresennol o ganlyniad i 
ddigwyddiad yn y gorffennol; mae’n debygol y bydd angen trosglwyddo budd economaidd i fodloni’r 
rhwymedigaeth a gellir gwneud amcangyfrif dibynadwy o swm y rhwymedigaeth. 

Pan fo effaith y gwerth am arian o ran amser yn sylfaenol, cydnabyddir y swm a ddisgwylir ar gyfer bodloni’r 
rhwymedigaeth yn unol â’r gwerth presennol gan ddefnyddio cyfradd gostyngiad cyn-treth. Cydnabyddir dad-
ddirwyn y gostyngiad fel cost Cyllid yn y datganiad o incwm cynhwysfawr ar gyfer y cyfnod mae’n codi ynddo.  

Mae atebolrwydd wrth gefn yn codi o ddigwyddiad yn y gorffennol sy’n rhoi i Grŵp rwymedigaeth bosib a dim 
ond drwy ddigwyddiadau ansicr yn y dyfodol, neu fel arall, heb fod o dan reolaeth y Grŵp yn llawn, y cadarnheir 
bodolaeth y rhwymedigaeth. Hefyd mae atebolrwydd wrth gefn yn codi o dan amgylchiadau lle byddai 
darpariaeth yn cael ei gwneud fel arall ond nid yw’n debygol y bydd angen all-lif o adnoddau neu ni ellir mesur 
swm y rhwymedigaeth yn hwylus.    

Nid yw atebolrwydd wrth gefn yn cael ei gydnabod ar y fantolen ond mae’n cael ei ddatgelu yn y nodiadau yn y 
datganiadau ariannol. 

Trefniadau asiantaeth 

Mae’r Coleg yn gweithredu fel asiant sy’n casglu ac yn talu cronfeydd cefnogi dewisol. Mae’r taliadau 
cysylltiedig a dderbynnir gan y cyrff cyllido a’r alldaliadau canlynol i fyfyrwyr wedi’u heithrio o incwm a 
gwariant y Coleg lle mae’r Coleg yn wynebu risg fechan neu’n mwynhau budd economaidd bychan yn 
gysylltiedig â’r trafodiad. 

Penderfyniadau wrth ddefnyddio’r polisïau cyfrifyddu a’r ffynonellau allweddol o ansicrwydd barn   

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol hyn, mae’r rheolwyr wedi gwneud y penderfyniadau canlynol:  

• Penderfynu a yw’r prydlesau y mae’r Grŵp yn rhan ohonynt naill ai fel prydleswr neu brydlesai’n 
brydlesau Cyllid neu Weithredol. Mae’r penderfyniadau hyn yn dibynnu ar asesu a yw risgiau a 
manteision y berchnogaeth wedi’u trosglwyddo gan y prydleswr i’r prydlesai fesul prydles.                

• Penderfynu a oes dangosyddion o nam o ran asedau diriaethol y grŵp, gan gynnwys ewyllys da. 
Ymhlith y ffactorau a ystyrir wrth ddod i benderfyniad o’r fath mae hyfywedd economaidd a 
pherfformiad ariannol disgwyliedig yr ased yn y dyfodol ac, os yw’n elfen o uned cynhyrchu arian fwy, 
hyfywedd a pherfformiad disgwyliedig yr uned honno yn y dyfodol.    

Ffynonellau allweddol eraill o ansicrwydd barn  

• Asedau sefydlog diriaethol  

Mae asedau sefydlog diriaethol yn dibrisio yn ystod eu hoes ddefnyddiol gan ystyried gwerthoedd 
gweddillol, os yw hynny’n briodol. Asesir oes wirioneddol yr asedau a’r gwerthoedd gweddillol yn 
flynyddol a gallant amrywio gan ddibynnu ar nifer o ffactorau. Wrth ailasesu oes asedau, ystyrir ffactorau 
fel arloesi technolegol a rhaglenni cynnal a chadw. Mae asesiadau gwerth gweddillol yn ystyried materion 
fel amodau’r farchnad yn y dyfodol, yr oes sydd gan yr ased yn weddill a’r gwerthoedd gwaredu amcanol.              

• Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol  

Mae gwerth presennol atebolrwydd budd pendant Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn dibynnu ar sawl 
ffactor a benderfynir ar sail actwaraidd gan ddefnyddio amrywiaeth o ragdybiaethau. Mae’r 
rhagdybiaethau a ddefnyddir i benderfynu ar y gost net (incwm) ar gyfer pensiynau’n cynnwys y gyfradd 
gostyngiad. Bydd unrhyw newidiadau yn y rhagdybiaethau hyn, a ddatgelir yn nodyn 24, yn effeithio ar 
swm cario’r atebolrwydd pensiwn. Hefyd, mae dull o weithredu treiglo ymlaen yn cynnwys prosiectau o’r 
prisiad actwaraidd llawn diweddaraf a gynhaliwyd ar 31 Mawrth 2016 yn cael eu defnyddio gan yr actwari 
wrth brisio atebolrwydd pensiwn ar 31 Gorffennaf 2018. Byddai unrhyw wahaniaethau rhwng y ffigurau’n 
deillio o’r dull o weithredu treiglo ymlaen a byddai prisiad actwaraidd llawn yn effeithio ar swm cario’r 
atebolrwydd pensiwn. 
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2 Grantiau’r corff cyllido  Blwyddyn ddaeth i ben 
ar 31 Gorffennaf 

 Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 2018 2018  2017 2017 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 
 £’000 £’000  £’000 £’000 
Grantiau cyson Llywodraeth Cymru        

Grant cyllid AB   25,686   25,686   24,110 24,110 
Dysgu Seiliedig ar Waith (nodyn 2a)  5,347   4,084   4,284 3,052 
Grantiau penodol                

Rhyddhau grantiau cyfalaf y llywodraeth             654             654   683 683 
Grantiau penodol eraill          1,000          1,000   785 785 

      
Cyfanswm       32,687        31,424   29,862 28,630 

 

Y Coleg yw’r partner arweiniol mewn consortiwm i gyflwyno Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae’r incwm sydd wedi’i gynnwys yn 
y cyfrifon hyn yn cael ei ennill gan y sefydliad fel darparwr ac arweinydd consortiwm. Mae’r holl incwm arall sy’n 
berthnasol i’r consortiwm ac sy’n daladwy i aelodau’r consortiwm wedi cael ei eithrio o’r cyfrifon. Roedd cyfanswm yr 
incwm a hawliwyd yn ystod y flwyddyn a’r taliadau cysylltiedig i bartneriaid fel a ganlyn:  

2a Incwm Consortiwm  Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 2018 2018  2017 2017 
 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 
Cyfanswm incwm      12,314 12,314  9,525 9,525 
Taliadau i bartneriaid AB (4,402) (4,402)  (2,994) (2,994) 

Taliadau i bartneriaid heb fod yn AB  (2,565) (3,828)  (2,247) (3,479) 

      
Incwm net y gellir ei briodoli i’r Grŵp a’r Coleg 5,347 4,084  4,284 3,052 

 

 

3 Ffioedd hyfforddi a chontractau addysg Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 2018 2018  2017 2017 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 
 £’000 £’000  £’000 £’000 
Ffioedd hyfforddi          3,165       3,165   3,445 3,445 

Cyrsiau adfer costau   262 262  288 286 
Ffioedd arholiadau  37 37  39 39 
Ffioedd cofrestru  85 17  65 22 

Ffioedd myfyrwyr rhyngwladol  2,795 -  3,360 8 

Cyfanswm ffioedd hyfforddi 6,344 3,481  7,197 3,800 
Contractau addysg    1,114 1,114  921 921 

      
Cyfanswm  7,458   4,595   8,118 4,721 
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4 Grantiau a chontractau eraill  Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 2018 2018  2017 2017 
 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 
 £’000 £’000  £’000 £’000 

Y Comisiwn Ewropeaidd  681 681  356 356 

      
Cyfanswm 681 681  356 356 

 

5 Incwm arall  Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 2018 2018  2017 2017 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 
 £’000 £’000  £’000 £’000 
Arlwyo a llety              1,019 675  1,000 630 

Gweithgareddau cynhyrchu incwm eraill  3,875 2,754  4,614 3,179 
Incwm grant arall  361 185  510 230 
Grantiau cyfalaf anllywodraethol  77 77  73 73 

      
Cyfanswm 5,332 3,691  6,197 4,112 

 

6 Incwm buddsoddi   Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 Blwyddyn ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 2018 2018  2017 2017 
 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 
 £’000 £’000  £’000 £’000 

Incwm buddsoddi arall    2 2  1 1 
Llog derbyniadwy arall       

 

5 3  19 19 
Cyfran o ganlyniad Menter ar y Cyd 7 -  - - 

Cyfanswm 14 5  20 20 

 

7 Costau staff 

Nifer y bobl ar gyfartaledd (gan gynnwys personél rheoli allweddol) a gyflogwyd gan y Grŵp a’r Coleg yn ystod y 
flwyddyn, a ddisgrifiwyd fel cyfwerth â llawn amser, oedd: 

 2018 2018  2017 2017 
 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 
 Nifer  Nifer   Nifer  Nifer  

Staff addysgu  436 436  438 438 
Staff eraill         387 275  366 272 

Cyfanswm 823 711  804 710 
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Costau staff ar gyfer y bobl uchod 2018 2018  2017 2017 
 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 
 £’000 £’000  £’000 £’000 

Cyflogau a thâl     22,286        19,535   21,677 18,929 
Costau nawdd cymdeithasol   2,124          1,899   2,050 1,813 
Costau pensiwn eraill (nodyn 24)  4,349          4,301   4,241 4,200 

Is-gyfanswm y gyflogres        28,759  

 

      25,735  

 

 27,968 24,942 
      
Gwasanaethau staff ar gontract   408 404  335 334 
      

 29,167 26,139  28,303 25,276 
Costau ailstrwythuro sylfaenol – Dim Contract 

 

 

 

 

 

 

125 125  219 219 
      

Cyfanswm costau staff  29,292       26,264   

 

 28,522 25,495 

 

Personél rheoli allweddol    

Y personél rheoli allweddol yw’r bobl hynny sydd ag awdurdod a chyfrifoldeb am gynllunio, cyfarwyddo a rheoli 
gweithgareddau’r Grŵp a’r Coleg ac fe’u cynrychiolir gan y Tîm Rheoli Gweithredol a oedd, yn 2017/18, yn cynnwys y Prif 
Weithredwr, y Dirprwy Brif Weithredwr a’r Is Bennaeth: Gwasanaethau Academaidd, y Dirprwy Brif Weithredwr a’r Is 
Bennaeth: Gwasanaethau Corfforaethol, Is Bennaeth: Gwasanaethau Ariannol ac Is Bennaeth: Gwasanaethau Gweithredol.  

Enillion personél rheoli allweddol, y Swyddog Cyfrifyddu a staff eraill ar gyflog uwch 

 2018  2017 
 Nifer  Nifer 
Nifer y personél rheoli allweddol gan gynnwys y Swyddog Cyfrifyddu oedd: 5  5 

 

Nifer y personél rheoli allweddol a staff eraill a dderbyniodd enillion blynyddol, ac eithrio cyfraniadau pensiwn ond gan 
gynnwys manteision o fath arall, yn yr ystodau canlynol oedd:  

 Personél rheoli allweddol    

 

 Staff eraill  

 2018  2017  2018  2017 

 Nifer  Nifer   Nifer  Nifer 
£60,001 i £70,000 y flwyddyn  -  -  -  6 
£70,001 i £80,000 y flwyddyn -  -  6  - 

£80,001 i £90,000 y flwyddyn 4  3  -  - 
£90,001 i £100,000 y flwyddyn -  1  -  - 
£140,001 i £150,000 y flwyddyn 1  1  -  - 

 5  5  6  6 
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Mae enillion y personél rheoli allweddol yn cynnwys y canlynol:             
  2018   2017 

 £’000   £’000 

Cyflogau   494   503 
Manteision o fath arall   -   - 

  494   503 
Cyfraniadau pensiwn     84   81 

      
Cyfanswm enillion  578   584 

   
Nid oedd unrhyw symiau’n ddyledus i bersonél rheoli allweddol a ildiwyd yn ystod y flwyddyn, nac unrhyw 
drefniadau aberthu cyflog yn eu lle.  

 

 

 

Mae’r enillion uchod yn cynnwys symiau taladwy'r Swyddog Cyfrifyddu (sef y swyddog â’r cyflog 
mwyaf), sef:  

  2018   2017 
  £   £ 
Cyflogau   146,450   147,296 

Manteision o fath arall   -   - 

      
  146,450   147,296 

      
Cyfraniadau pensiwn     24,135   24,274 

      
Ni dderbyniodd aelodau’r Gorfforaeth ar wahân i’r Swyddog Cyfrifyddu a’r aelodau o staff unrhyw 
daliad gan y sefydliad ac eithrio ad-dalu’r costau teithio a chynhaliaeth oedd yn rhan o’u 
dyletswyddau.   

 

 

 

 

 

     
     

8  Costau gweithredu eraill    

 2018  2018  2017   2017 
 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 
Costau addysgu     6,297     6,297   5,305 5,305 
Costau ar wahan i gostau addysgu     4,703  3,101  5,886 3,118 

Costau eiddo   3,931 2,878  3,609 2,977 

      
Cyfanswm 14,931 12,276  14,800 11,400 
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Mae costau gweithredu eraill yn cynnwys:      2018  2017 
     £’000  £’000 
        

  Archwilwyr allanol – archwiliad ar y Coleg     27  27 
  Archwilwyr allanol – archwiliad ar is-gwmnïau     24  24 
  Archwilwyr allanol – gwasanaethau rheoleiddiol      11  11 

  Archwilwyr allanol – gwasanaethau trethiant      11  11 
  Archwilwyr allanol – gwasanaethau eraill*     30  168 
Archwiliad mewnol      29  27 

Llogi asedau o dan brydlesau gweithredu      180  177  

         
*Mae gwasanaethau eraill yn cyfeirio at wasanaethau diwydrwydd dyladwy (2017: 
diwydrwydd dyladwy). 

    

     
     

9 Llog a chostau Cyllid eraill    
 2018 2018  2017 2017 
 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 
 £’000 £’000  £’000 £’000 

Ar fenthyciadau banc, gorddrafft a benthyciadau eraill: 181 181  200 200 

  181 181  200 200 
      

Darpariaeth pensiwn uwch   32 31  21 20 
Ar brydlesau cyllid 52 52  57 57 
Costau cyllid pensiwn (nodyn 24) 370 370  550 550 

      

Cyfanswm 635 634  828 827 

 

10 Asedau sefydlog anniriaethol   
 Ewyllys da  

 £’000  

Cost   
Ar 1 Awst 2017 2,768  

Ar 31 Gorffennaf 2018 2,768  
   

Amorteiddiad cronnol            
Ar 1 Awst 2017 1,700  
Ffi ar gyfer y flwyddyn 276  

Ar 31 Gorffennaf 2018 1,976  
   
Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2018 792  

Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2017 1,068  
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11  (a)  Asedau sefydlog diriaethol (Grŵp) 
 Tir ac adeiladau Offer  Asedau wrthi’n 

cael eu 
hadeiladu  

Cyfanswm 

 Rhydd-
ddaliadaeth 

Prydles hir     

 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 

Cost neu brisiad      
Ar 1 Awst 2017 5,780 58,476 8,688 942 73,886 
Trosglwyddiadau  - 942 - (942) - 

Ychwanegiadau   - 3,520 968 10 4,498 
Gwaredu (14) (59) (159) - (232) 

Ar 31 Gorffennaf 2018 5,766 62,879 9,497 10 78,152 

      
Dibrisiant cronnol       
Ar 1 Awst 2017 - 22,794 6,747 - 29,541 

Ffi ar gyfer y flwyddyn - 1,833 738 - 2,571 
Dileu mewn perthynas â gwaredu  - (52) (159) - (211) 

Ar 31 Gorffennaf 2018 - 24,575 7,326 - 31,901 

      
Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2018 5,766 38,304 2,171 10 46,251 

      
Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2017 5,780 35,682 1,941 942 44,345 

       

 

  (b)  Asedau sefydlog diriaethol (Coleg yn unig) 
 Tir ac adeiladau Offer  Asedau wrthi’n 

cael eu 
hadeiladu 

Cyfanswm 

 Rhydd-
ddaliadaeth 

Prydles 
hir 

     

 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 
Cost neu brisiad      
Ar 1 Awst 2017 5,780 51,717 8,265 942 66,704 

Trosglwyddiadau   -                      
    

942                
  

              -           ( 942)                -    
Ychwanegiadau   - 3,348 782 10 4,140 
Gwarediadau  (14) (59) (159)                  -    (232) 

Ar 31 Gorffennaf 2018 5,766        
  

         8,888                   10         70,612  
      
Dibrisiant cronnol       

Ar 1 Awst 2017 - 22,408 6,582 - 28,990 
Ffi ar gyfer y flwyddyn                  -              

  
            661                   -             2,228  

Dileu mewn perthynas â gwaredu  -                       
    

(52) (159)                  -    (211) 

Dibrisiant cronnol   -     23,923   7,084   -     31,007  
      
Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2018  5,766   32,025   1,804   10   39,605  

      
Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2017 5,780 29,309 1,683 942 37,714 

       
Prisiwyd tir ac adeiladau yn 2013 ar sail cost gyfnewid wedi dibrisiant gan gwmni o syrfewyr siartredig annibynnol. 
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Mae gwerth llyfr net yr offer yn cynnwys swm o £738,000 (2016/17 – £566,000) mewn perthynas ag asedau sy’n cael 
eu dal o dan brydlesau cyllid. Y ffi dibrisiant ar yr asedau hyn ar gyfer y flwyddyn oedd £157,000 (2016/17 – 
£145,000).  

 

12 Buddsoddiadau (Coleg yn unig) 

 Coleg  Coleg 

 2018  2017 

 £’000  £’000 

Buddsoddiadau mewn is-gwmnïau   8,299  8,299 

Cyfanswm 8,299  8,299 

 

Mae gan y Coleg yr is-gwmnïau canlynol: 

Enw % perchnogaeth o 
gyfranddaliadau 

cyffredin 

Gwlad ymgorffori           Prif weithgaredd  

Language Specialists (International) 
Cyfyngedig 

100 Y DU Hyfforddiant Saesneg         

Mentrau Cymunedol Cwm Gwendraeth 
Cyfyngedig yn masnachu fel Gweithlu Cymru 

100 Y DU Hyfforddiant seiliedig ar 
waith 

Parc Llandarcy Cyfyngedig  100 Y DU Darparu cyfleusterau 
chwaraeon  

Learnkit Cyfyngedig 100 Y DU Hyfforddiant seiliedig ar 
waith 

Mentrau Coleg Castell-nedd Port Talbot 
Cyfyngedig 

100 Y DU Anfasnachol  

Cycle Academy Wales Cyfyngedig 100 Y DU Anfasnachol 

 

 Buddsoddiad mewn Menter ar y Cyd (Coleg yn unig) 

 Coleg  Coleg 

 2018  2017 

 £’000  £’000 

Buddsoddiadau mewn is-gwmnïau   17  10 

Cyfanswm 17  10 

 

Mae gan y Coleg y Mentrau ar y Cyd canlynol: 

Enw % perchnogaeth Gwlad ymgorffori           Prif weithgaredd  

JGR Educate LLP 50 Y DU Recriwtio a hyfforddi  

 

13 Stoc  

 Grŵp  Coleg  Grŵp  Coleg 
 2018  2018  2017  2017 
 £’000  £’000  £’000  £’000 

        

Stoc fferm    251  251  282  282 
Stoc arall 5  -  7  - 
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Cyfanswm 256  251  289  282 

14 Masnach a derbyniadwyon eraill  
 Grŵp  Coleg  Grŵp  Coleg 

 2018  2018  2017  2017 
 £’000  £’000  £’000  £’000 
Symiau’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn:         

Derbyniadwyon masnach  980  679  1,156  647 
Symiau’n ddyledus gan ymgymeriadau grŵp:        
   Ymgymeriadau is-gwmni   -  1,075  -  1,321 

Rhagdaliadau ac incwm cronnol  3,337  2,948  2,946  2,547 
        

Cyfanswm 4,317  4,702  4,102  4,515 

 

 

15 Credydwyr: symiau’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn 
     Ailddatganedig  Ailddatganedig 

 Grŵp  Coleg  Grŵp  Coleg 
 2018  2018  2017  2017 
 £’000  £’000  £’000  £’000 

Benthyciadau banc a gorddrafft (nodyn 17a) 690  690  723  723 
Rhwymedigaethau o dan brydlesau cyllid (nodyn 17b) 212  180  156  138 

Taladwyon masnach  1,305  844  1,090  792 
Symiau’n ddyledus i ymgymeriadau grŵp:        

   Ymgymeriadau is-gwmni   -  323  -  572 
Trethiant arall a nawdd cymdeithasol 530  472  525  463 
Croniadau ac incwm gohiriedig  4,713  3,902  5,055  3,629 

Croniad tâl gwyliau  586  519  601  515 
Incwm gohiriedig – grantiau cyfalaf llywodraeth  730  730  756  756 
        

Cyfanswm 8,766  7,660  8,906  7,588 

 

16 Credydwyr: symiau’n dod yn ddyledus ar ôl blwyddyn 
 Grŵp  Coleg  Grŵp  Coleg 

 2018  2018  2017  2017 
 £’000  £’000  £’000  £’000 
Benthyciadau banc (nodyn 17a)  3,465   

  

 3,465   4,133  4,133 

Rhwymedigaethau o dan brydlesau cyllid (nodyn 17b)  547   

  

421  405  405 
Incwm gohiriedig – grantiau cyfalaf llywodraeth 11,033  11,033  11,738  11,738 
        

Cyfanswm 15,045  14,919  16,276  16,276 
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17 Aeddfedrwydd dyled   
         
(a) Benthyciadau banc a gorddrafft        

Mae benthyciadau banc a gorddrafft yn ad-daladwy fel a ganlyn:                  
 Grŵp  Coleg  Grŵp  Coleg 
 2018  2018  2017  2017 

 £’000  £’000  £’000  £’000 
Mewn blwyddyn neu lai   690   

  

 690   723  723 
Rhwng blwyddyn a dwy flynedd  519   

  

 519   710  710 

Rhwng dwy flynedd a phum mlynedd  1,219   

  

 1,219   1,402  1,402 
Mewn pum mlynedd neu fwy    1,727   

  

 1,727   2,021  2,021 

Cyfanswm  4,155   

  

 4,155   4,856  4,856 

        
Mae’r benthyciadau banc fel a ganlyn: 

    

Banc 
Swm 

£’000 
Cyfradd 

 

Tymor 

Banc yr Alban     392 75bps yn uwch na’r gyfradd 
sylfaen 20 mlynedd 

Lloyds TSB 1,561 4.096% sefydlog 
 

16 mlynedd 

Santander 2,197 4.880% sefydlog 
 

16 mlynedd 

Salix 5 0% 
 

 6 blynedd 

  

Mae benthyciadau banc ad-daladwy drwy randaliadau oedd yn ddyledus rhwng 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2018, 
gwerth cyfanswm o £2,589,000, wedi’u sicrhau ar gyfran o dir ac adeiladau rhydd-ddaliadaeth y Coleg. 

         
(b) Prydlesau cyllid         
Dyma’r rhwymedigaethau prydlesau cyllid net y mae’r sefydliad wedi ymrwymo iddynt:   

 Grŵp  Coleg  Grŵp  Coleg 
 2018  2018  2017  2017 
 £’000  £’000  £’000  £’000 

Mewn blwyddyn neu lai  212  180  156  138 
Rhwng blwyddyn a phum mlynedd 547  421  405  405 

Cyfanswm 759  601  561  543 

        
Sicrheir rhwymedigaethau prydlesau cyllid ar yr asedau maent yn berthnasol iddynt. Mae’r Grŵp wedi prynu asedau 
diriaethol o dan brydlesau cyllid gwerth £224,000 (2017: £339,000) yn ystod y flwyddyn. 

 
 

18  Darpariaethau    
 Rhwymedigaethau    

budd pendant 

Pensiynau 
uwch 

 Cyfanswm 
y Coleg 

 Trethiant 
Gohiriedig 

Cyfanswm 
y Grŵp  

 £’000 £’000  £’000  £’000 £’000 
Ar 1 Awst 2017 15,080 1,517  16,597  528 17,125 

Gwariant yn ystod y cyfnod (3,710) 

 

(107) 

 

 (3,817) 

 

 (6) (3,823) 

 Ychwanegiadau yn ystod y cyfnod                1,350  

 

32  1,382  - 1,382 
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Ar 31 Gorffennaf 2018  12,720   1,442   14,162  522 14,684 

 

Mae rhwymedigaethau budd pendant yn ymwneud ag atebolrwydd o dan aelodaeth y Coleg o Gynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol. Ceir rhagor o fanylion yn nodyn 24. 

 Mae’r ddarpariaeth pensiwn uwch yn ymwneud â chost staff sydd wedi gadael cyflogaeth y Coleg eisoes a’r 
ymrwymiadau ar gyfer costau ad-drefnu na all y Coleg dynnu ohonynt yn rhesymol ar ddyddiad y fantolen. 
Mae’r ddarpariaeth hon wedi cael ei hailgyfrif yn unol â’r cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan y cyrff cyllido. Y 
prif ragdybiaethau ar gyfer y cyfrif hwn yw:                    

 2018  2017 

Chwyddiant pris 1.3%  1.3% 
Cyfradd gostyngiad 2.3%  2.3% 

 

Mae’r ddarpariaeth ar gyfer trethiant gohiriedig yn ymwneud ag ailbrisio asedau sefydlog yn yr is-gwmnïau. 

 

19 Arian parod a chyfwerth ag arian parod (Grŵp) 
 Ar 1 Awst 

2017 
  Llif arian    

Newidiadau 
eraill 

 Ar 31 
Gorffennaf  

2018 

 £’000  £’000  £’000  £’000 

 Arian parod a chyfwerth ag arian parod 10,369  (3,471)  -  6,898 
        

Cyfanswm 10,369  (3471)  -  6,898 

 

 

 

20 Ymrwymiadau cyfalaf ac eraill  
 Grŵp a Choleg 
 2018  2017 

 £’000  £’000 
Ymrwymiadau cyfalaf ar 31 Gorffennaf 25  2,901 

  
21 Rhwymedigaethau prydles  

  

Ar 31 Gorffennaf, roedd gan y Grŵp daliadau prydles isafswm o dan brydlesau gweithredu na ellir eu canslo fel a ganlyn:       

  

 Grŵp  Coleg  Grŵp  Coleg 
Taliadau prydles isafswm dyledus yn y dyfodol  2018  2018  2017  2017 
 £’000  £’000  £’000  £’000 

Tir ac adeiladau            
Dim hwyrach na blwyddyn  8  -  8  - 

Hwyrach na blwyddyn ond dim hwyrach na phum 
mlynedd     

69  -  69  - 

Hwyrach na phum mlynedd 304  3,366  304  3,570 

Cyfanswm 381  3,366  381  3,570 
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22 Atebolrwydd wrth gefn  

Dim  

 

23 

 

Digwyddiadau ar ôl diwedd y cyfnod adrodd yn ôl  

Nid oedd unrhyw ddigwyddiadau rhwng dyddiad olaf y cyfnod adrodd yn ôl a dyddiad awdurdodi’r datganiadau ariannol ar gyfer 
eu cyhoeddi oedd angen eu datgelu neu’n gofyn am addasiad i’r datganiadau ariannol. 

 

24 Rhwymedigaethau budd pendant   

Mae cyflogeion y Coleg yn perthyn i ddau brif gynllun buddion ôl-gyflogaeth: Cynllun Pensiwn Athrawon Cymru a Lloegr 
(TPS) ar gyfer staff academaidd a chysylltiedig; a Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) Dinas a Sir Abertawe ar gyfer 
staff heb fod yn staff addysgu, a reolir gan Ddinas a Sir Abertawe. Mae’r ddau gynllun yn rhai budd pendant aml-gyflogwr. 

 

Cyfanswm y costau pensiwn ar gyfer y flwyddyn   2018  2017 

   £’000  £’000 
      
Cynllun Pensiwn Athrawon: cyfraniadau a dalwyd    1,819  1,792 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol:       
Cyfraniadau a dalwyd  1,570  1,300  
Ffi FRS 102 (28)      980  1,180  

Ffi i’r Datganiad o Incwm Cynhwysfawr    2,550  2,480 
Cynlluniau pensiwn eraill: Cyfraniadau a dalwyd   0  41 
Ffi pensiwn uwch   (20)  (72) 

      
Cyfanswm y costau pensiwn ar gyfer y flwyddyn oddi 
mewn i gostau staff (nodyn 7) 

  4,349  4,241 

 

 

Asesir y costau pensiwn yn unol â chyngor yr actwarïau cymwys annibynnol. Roedd y prisiad actwaraidd ffurfiol diweddaraf 
o’r TPS ar 31 Mawrth 2012 ac o’r LGPS ar 31 Mawrth 2016. Roedd cyfraniadau’n dod i gyfanswm o £441,000 (2017: 
£385,000) yn daladwy i’r cynlluniau ar 31 Gorffennaf ac maent wedi’u cynnwys yn y credydwyr. 

Cynllun Pensiwn Athrawon  

Mae’r Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS) yn gynllun budd pendant statudol, cyfrannol a lywodraethir gan Reoliadau Cynllun 
Pensiwn Athrawon 2014. Mae’r rheoliadau’n berthnasol i athrawon mewn ysgolion ac mewn sefydliadau addysgol eraill, gan 
gynnwys colegau. Mae’r aelodaeth yn awtomatig ar gyfer athrawon a darlithwyr mewn sefydliadau cymwys. Mae athrawon 
a darlithwyr yn gallu optio allan o’r TPS. 
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Mae’r TPS yn gynllun heb ei gyllido ac mae’r aelodau’n cyfrannu ar sail ‘talu wrth fynd’ – credydir y cyfraniadau hyn, ynghyd 
â’r rhai a wneir gan gyflogwyr, i’r Trysorlys o dan drefniadau a lywodraethir gan y Ddeddf uchod. Telir buddion ymddeol a 
buddion pensiwn eraill gan arian cyhoeddus a ddarperir gan y Senedd.  

O dan y diffiniadau a bennir yn FRS 102 (28.11), mae’r TPS yn gynllun pensiwn aml-gyflogwr. Nid yw’r Coleg yn gallu nodi ei 
gyfran o’r asedau sylfaenol ac atebolrwydd y cynllun. 

Yn unol â hynny, mae’r Coleg wedi manteisio ar yr eithriad yn FRS 102 ac wedi cyfrif am ei gyfraniadau i’r cynllun fel pe bai’n 
gynllun cyfraniadau pendant. Mae’r Coleg wedi datgan uchod yr wybodaeth sydd ar gael am y cynllun a’r goblygiadau i’r 
Coleg o ran cyfraddau cyfraniadau disgwyliedig.       

Cynhelir y prisiad o’r TPS yn unol â’r rheoliadau a wneir o dan Ddeddf Pensiwn y Gwasanaeth Cyhoeddus 2013. Mae 
prisiadau’n credydu’r cyfrif pensiwn athrawon gyda chyfradd real o elw, gan gymryd bod cyllid yn cael ei fuddsoddi mewn 
buddsoddiadau tybiannol sy’n creu cyfradd real o elw.   

 

Cynhaliwyd yr adolygiad actwaraidd diweddaraf o’r TPS ar 31 Mawrth 2012. Cyhoeddwyd yr adroddiad prisio gan yr Adran 
Addysg (yr Adran) ar 9 Mehefin 2014. Dyma ganlyniadau allweddol y prisiad:   

- Pennwyd y cyfraddau cyfraniad cyflogwr newydd yn 16.48% o dâl pensiynadwy (gan gynnwys ffioedd gweinyddu o 
0.08%); 

- cyfanswm atebolrwydd y cynllun (pensiynau’n cael eu talu ar hyn o bryd a’r amcangyfrif o gost y buddion yn y dyfodol) 
am wasanaeth hyd at y dyddiad gweithredol o £191,500 miliwn, ac asedau tybiannol (amcangyfrif o’r cyfraniadau yn y 
dyfodol ynghyd â’r buddsoddiadau tybiannol oedd yn cael eu dal ar ddyddiad y prisio) o £176,600 miliwn gan roi diffyg 
tybiannol am wasanaeth yn y gorffennol o £14,900 miliwn; 

- cap cost cyflogwr o 10.9% o dâl pensiynadwy;  
- cyfradd real dybiedig yr elw yw 3.0% yn fwy na phrisiau a 2% yn fwy nag enillion. Tybir mai cyfradd y twf enillion yw 

2.75%. Cyfradd nominal dybiedig yr elw yw 5.06%.  

Gweithredwyd y gyfradd cyfraniad cyflogwr newydd ar gyfer y TPS ym mis Medi 2015. Mae prisiad nesaf y TPS ar droed ar 
hyn o bryd yn seiliedig ar ddata mis Ebrill 2016, ac mae disgwyl i gyfradd cyfraniad y cyflogwr gael ei hailasesu a bydd yn 
daladwy ryw dro yn 2019.   

Ceir copi llawn o’r adroddiad prisio a’r dogfennau ategol ar wefan y Cynllun Pensiwn Athrawon.         

Roedd y costau pensiwn a dalwyd i’r TPS yn ystod y flwyddyn yn £1,819,000 (2017: £1,792,000) 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol  

Mae Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn gynllun budd pendant a gyllidir, gyda’r asedau’n cael eu dal mewn cronfeydd ar 
wahân gan Ddinas a Sir Abertawe. Cyfanswm y cyfraniadau a wnaed ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 
2018 oedd £2,060,000, ac o blith y rhain roedd cyfraniadau’r cyflogwr yn gyfanswm o £1,470,000 a chyfraniadau’r 
cyflogeion yn £490,000. Y cyfraddau cyfrannu y cytunwyd arnynt ar gyfer y blynyddoedd i ddod yw 17.7% a hefyd cyfraniad 
cyfalaf blynyddol o £168,400 (14.7% yn flaenorol a chyfraniad cyfalaf blynyddol o £168,000) ar gyfer cyflogwyr ac ystod 
sydd rhwng 5.5% a 7.5% ar gyfer cyflogeion, gan ddibynnu ar gyflog.  

 
Mae’r wybodaeth ganlynol yn seiliedig ar brisiad actwaraidd llawn o’r gronfa ar 31 Mawrth 2016 a ddiweddarwyd ar 31 
Gorffennaf 2018 gan actwari annibynnol cymwys.      

  Ar 31 
Gorffennaf 
2018 

Ar 31 
Gorffennaf 
2017 

Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau  3.6% 3.5% 

Cynnydd pensiynau yn y dyfodol   2.1% 2.0% 
Cyfradd gostyngiad ar gyfer atebolrwydd y cynllun   2.8% 2.6% 
Rhagdybiaeth chwyddiant (CPI)   2.1% 2.0% 
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Mae’r rhagdybiaethau marwolaethau cyfredol yn cynnwys lwfans digonol ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol mewn 
cyfraddau marwolaethau. Y disgwyliadau oes tybiedig wrth ymddeol yw 65 oed:    

  Ar 31 Gorffennaf 
2018 

Ar 31 Gorffennaf 
2017 

  Blynyddoedd  Blynyddoedd  
Ymddeol heddiw      

Gwrywod   22.9 22.9 

Benywod   24.6 24.4 

Ymddeol mewn 20 mlynedd    

Gwrywod   24.5 24.5 

Benywod   26.3 26.2 

 

Roedd cyfran y Coleg o asedau yn y cynllun ar ddyddiad y fantolen, a’r cyfraddau elw disgwyliedig, fel a ganlyn:  

    Gwerth Teg ar 
31 Gorffennaf 

2018 

£’000 

   Gwerth Teg ar 
31 Gorffennaf 

2017 

£’000 

Offerynnau ecwiti    35,680    32,415 
Offerynnau dyled     6,855    6,240 
Eiddo        2,099    2,052 

Arian parod     2,006    1,173 

Cyfanswm gwerth teg asedau’r cynllun   46,640    41,880   
         

Gwerth presennol atebolrwydd y cynllun   
 

(59,360)    (56,960)  

Pensiynau Net (atebolrwydd) (nodyn 18)   (12,720)    (15,080)  
 

Mae’r symiau cydnabyddedig yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr mewn perthynas â’r cynllun fel a ganlyn: 

 2018  2017 
 £’000  £’000 

Symiau wedi’u cynnwys yng nghostau’r staff      

Cost gwasanaeth cyfredol   2,520  2,480 

Cost gwasanaeth yn y gorffennol 30  - 

Cyfanswm  2,550  2,480 

    
Symiau wedi’u cynnwys yng nghost y llog 

Incwm llog net    370  550 

 2,920  3,030 
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Symiau cydnabyddedig mewn Incwm Cynhwysfawr Arall 

    
Elw ar asedau cynllun pensiwn   2,780  3,470 

Newidiadau yn y rhagdybiaethau sy’n sail i werth presennol atebolrwydd y 
cynllun           

930  6,520 

Symiau cydnabyddedig mewn Incwm Cynhwysfawr Arall 3,710  9,990 

    
Rhwymedigaethau budd pendant ar ddechrau’r cyfnod  56,960  60,250 

Cost gwasanaeth cyfredol   2,520  2,480 

Cost llog 1,470  1,440 
Cyfraniadau gan gyfranogwyr y Cynllun 490  470 
Profi enillion a cholledion ar rwymedigaethau budd pendant  -  - 

Newidiadau mewn rhagdybiaethau ariannol  (930)  (6,520) 
Amcangyfrif o’r manteision a dalwyd  (1,180)  (1,160) 
Cost gwasanaeth yn y gorffennol 30  - 

Cwtogi a setliadau            -  - 

Rhwymedigaethau budd pendant ar ddiwedd y cyfnod 59,360  56,960 

    
Newidiadau yng ngwerth teg asedau cynllun  
    

Gwerth teg asedau cynllun ar ddechrau’r cyfnod 41,880  36,910 
Llog ar asedau cynllun   1,100  890 
Elw ar asedau cynllun 2,780  3,470 

Cyfraniadau cyflogwr     1,570  1,300 
Cyfraniadau gan gyfranogwyr y Cynllun  490  470 
Amcangyfrif o’r manteision a dalwyd (1,180)  (1,160) 

Gwerth teg asedau cynllun ar ddiwedd y cyfnod 46,640  41,880 

 

25 Trafodiadau parti cysylltiedig  

Oherwydd natur gweithrediadau’r Grŵp a chan fod cyfansoddiad y Bwrdd Llywodraethwyr yn dod o sefydliadau lleol yn y sector 
cyhoeddus a phreifat, mae’n anochel y bydd trafodiadau’n digwydd gyda sefydliadau y bydd gan aelod o’r Bwrdd 
Llywodraethwyr fudd ynddynt. Cynhelir yr holl drafodiadau sy’n cynnwys sefydliadau o’r fath hyd braich ac yn unol â rheoliadau 
ariannol a gweithdrefnau caffael arferol y Grŵp. 

Cyfanswm y costau a dalwyd i neu ar ran y Llywodraethwyr yn ystod y flwyddyn oedd £1,168; 4 Llywodraethwr (2017: £1,018; 2 
Lywodraethwr). Costau teithio a chynhaliaeth yw’r rhain a chostau allan o boced eraill am fynychu cyfarfodydd Llywodraethwyr 
a digwyddiadau elusennol yn rhinwedd eu swydd.    

Nid oes unrhyw Lywodraethwr wedi derbyn unrhyw dâl, nac ildio unrhyw daliadau gan y Grŵp neu ei is-gwmnïau, yn ystod y 
flwyddyn (2017: Dim). 
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26 Symiau a alldalwyd fel Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn 

 

  

 2018  

£’000 

 2017  

£’000 

Balans ar 1 Awst 295  244 

Grantiau LlC a dderbyniwyd  667  667 
Llog a enillwyd  -  - 

 962  911 
Alldalwyd i fyfyrwyr (560)  (594) 
Costau gweinyddu        (22)  (22) 

Balans heb ei wario ar 31 Gorffennaf 380  295 

    
Mae grantiau cronfeydd ariannol wrth gefn ar gael ar gyfer myfyrwyr yn unig. Ym mwyafrif yr achosion, dim ond fel asiant 
talu mae’r Coleg yn gweithredu. O dan yr amgylchiadau hyn, mae’r grantiau a’r alldaliadau cysylltiedig yn cael eu heithrio 
felly o’r Datganiad o Incwm Cynhwysfawr. 

 

27 Ailddatgan cronfeydd incwm a gwariant y Grŵp   

Yn ystod y flwyddyn, daeth is-gwmni i’r Grŵp, Mentrau NPTC, yn rhan o fenter ar y cyd. Cyn hyn, roedd y cwmni wedi 
bod yn segur. Gwelwyd fod cyfrifon y cwmni segur wedi’u hepgor yn anghywir o gyfrifon y flwyddyn flaenorol, ac felly 
maent wedi cael eu hailddatgan gyda’r addasiad canlynol:                                     

  2016/17  Addasiad    2016/17 

 Gwreiddiol    Ailddatganedig 
 £’000  £’000  £’000 

      
      
Credydwyr: symiau’n dod yn ddyledus o fewn blwyddyn       

Taladwyon masnach  1,076  14  1,090 
      
Cronfeydd Anghyfyngedig       

Cyfrif incwm a gwariant  12,056  (14)  12,042 
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