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Rhagair gan y Cadeirydd,
Mark Lund OBE
Bu hon yn flwyddyn hynod o
anghyffredin. Efallai y gellid disgwyl
i’r rhagair i’n Hadroddiad Blynyddol
ar gyfer 2020 ganolbwyntio ar y
pandemig Covid-19 a’r heriau y mae
wedi’u creu ar gyfer yr ymgyrch
cyflwyno mesuryddion clyfar. Wrth
gwrs mae wedi cael effaith, ond mae’n
dystiolaeth o gydnerthedd, ymroddiad
a dychymyg ein tîm a’n partneriaid
y gallaf, yn lle hynny, ganolbwyntio
ar gyfres o gyflawniadau yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf.

Bydd casgliadau BEIS, a gyflwynwyd ym
mis Tachwedd, yn cyfrannu’n sylweddol
at wella ein hamcanion cyfreithiol, yn
ogystal â symleiddio ein strwythur
llywodraethu. Edrychaf ymlaen at weld
Ynni Clyfar GB yn cydweithio’n agos
â’n holl fudd-ddeiliaid, yn enwedig
ein haelodau, wrth i ni weithredu’r
newidiadau sy’n deillio o benderfyniadau
BEIS. Rydym yn benderfynol o ddatblygu’r
newidiadau llywodraethu hynny mewn
ffordd sydd â chefnogaeth y sefydliadau
yr ydym yn cydweithio â nhw.

Cynnydd yn yr ymgyrch cyflwyno
Mesuryddion Clyfar
I ddechrau, gwelodd 2020 wir
gynnydd yn argaeledd mesuryddion
rhyngweithrediadol ar draws Prydain
Fawr. Mae’r cyflenwyr ynni a’r Cwmni
Data a Chyfathrebiadau (DCC)
wedi gweithio’n galed ar gyflymu
gosodiadau mesuryddion SMETS2.
Mae’n wobrwyol i nodi y bu 6.5 miliwn o
fesuryddion SMETS2 mewn cartrefi ym
Mhrydain erbyn mis Ionawr 2021.

Effaith Covid-19
Wrth gwrs, mae’n rhaid i mi sôn
am effaith Covid-19 ar yr ymgyrch
cyflwyno mesuryddion clyfar. Fel
gyda’r rhan fwyaf o sefydliadau, mae’r
argyfwng iechyd byd-eang wedi cael
effaith fawr ar y ffordd rydym yn
cyflawni ein gweithgarwch.

Rydym hefyd wedi gweld camau
trawiadol ymlaen yn y rhaglen i
uwchraddio mesuryddion clyfar
cenhedlaeth gyntaf fel eu bod yn aros
yn y modd clyfar pan fydd cwsmer yn
newid cyflenwr. Mae dros 3 miliwn o
fesuryddion cenhedlaeth gyntaf wedi’u
trosglwyddo i’r system DCC, gyda
miliynau yn fwy i ddilyn yn 2021.

Rwy’n falch o ddweud felly y bu
modd i’r tîm ymateb mor gyflym a
gyda chymaint o ddychymyg wrth i’r
byd newid o’u cwmpas, gan barhau
i gyflawni’n gryf ar yr un pryd. Mae
llwyddiant ymgyrch farchnata amlsianel Y Chwyldro Tawel yn deyrnged
i bawb a fu’n ymwneud â’i chreu a’i
chyflwyno. Wedi’i lansio yn yr haf, a’i
chreu’n benodol ar gyfer y cyfnod ar
ôl y cyfnod clo, fe ddangosodd ein
gallu i addasu’n gyflym ac mae wedi
cyflwyno canlyniadau cryfion.

Diwedd yr ymgynghoriad gan BEIS
Hoffwn hefyd groesawu gwaith
pwysig yr Adran dros Fusnes, Ynni
a Strategaeth Ddiwydiannol ar y
fframwaith polisi ar gyfer yr ymgyrch.
Yn benodol, roedd casgliad yr
ymgynghoriad ‘Ennyn diddordeb
defnyddwyr yn gydlynus ar fesuryddion
clyfar’ gan BEIS o arwyddocâd i Ynni
Clyfar GB.

Mewn partneriaethau marchnata,
bu ein tîm a’n partneriaid yn ystwyth
hefyd, gan symud digwyddiadau arlein a chanolbwyntio eu hymdrechion
ar helpu’r rhai mwyaf agored i niwed
gyda heriau’r pandemig. Symudodd
ein tîm mewnwelediad yn gyflym i
sicrhau bod barn y genedl yn parhau
i gael ei hintegreiddio’n llawn yn ein
strategaeth, er gwaethaf anawsterau
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Cyflwyniad gan y Prif Weithredwr,
Dan Brooke
ymarferol ymgymryd â gwaith maes
yn ystod y cyfnod clo. Uchafbwynt
ymdrechion y tîm cysylltiadau
cyhoeddus oedd darparu dim llai na
thair ymgyrch o ansawdd uchel tua
diwedd 2020.
Roedd ein tîm digidol yr un mor
ymatebol, o fewn wythnos gyntaf
y cyfnod clo, gan ddiweddaru’r
strategaeth ddigidol a chynnwys y
wefan yn seiliedig ar newidiadau a
welwyd yn ymddygiad defnyddwyr
digidol a chyngor y Llywodraeth ar yr
ymateb Covid-19. Ym meysydd Polisi a
Materion Cyhoeddus a Chysylltiadau
â’r Diwydiant, cyflwynodd y timau
raglen lawn o ennyn diddordeb buddddeiliaid, er gwaethaf y cyfyngiadau.
Croesawu ein Prif Weithredwr newydd
Yn gynnar yn 2020, croesawyd ein Prif
Weithredwr newydd, Dan Brooke, a
ymunodd â ni yn ystod y cyfnod clo
cenedlaethol. Roedd dod i adnabod
ei gydweithwyr heb allu cwrdd â hwy’n
gorfforol yn her wirioneddol, ond yn
un y mae Dan wedi’i chroesawu gydag
egni ac empathi. Mae Dan eisoes wedi
gwneud cyfraniad cryf i Ynni Clyfar GB
ac yr wyf i, y Bwrdd a thîm Ynni Clyfar
GB wedi’n calonogi ac yn gyffrous am
yr hyn y gallwn ei gyflawni o dan ei
arweinyddiaeth.
Yn olaf, hoffwn fynegi fy niolchgarwch
am ymdrechion a chyfraniadau
aelodau ac arsylwyr y Bwrdd yr wyf
yn Gadeirydd arno. Mae eu mewnbwn
o ansawdd uchel wedi ychwanegu
gwerth mawr at waith y sefydliad
ac wedi ei gwneud yn bosib symud
yn bendant ac yn gyflym. Rwy’n
ddiolchgar iawn yn bersonol hefyd am
y gefnogaeth y maent wedi’i rhoi i mi
yn fy rôl fel Cadeirydd – mae wedi bod
yn fraint i gydweithio â nhw.

Bu’n fraint i mi ymuno ag Ynni Clyfar
GB fel Prif Weithredwr ar ddiwedd mis
Ebrill 2020. Pan dderbyniais y swydd ym
mis Mawrth nid oedd gennyf syniad o’r
heriau anferth y byddem ni, fel gweddill
y byd, yn eu hwynebu. ‘Her’ yw un gair
ar gyfer 2020 yn bendant! Un arall yw:
‘cyflawniad’ ac mae’r adroddiad hwn
yn rhoi lle cyfartal i’r ddau. Yn ddi-os
bu 2020 yn anodd i gynifer o bobl a
sefydliadau mewn cynifer o ffyrdd.
Ond mae hefyd wedi bod yn flwyddyn
o gydnerthedd a llwyddiant anhygoel
i Ynni Clyfar GB – llwyddiannau lle gall
pob un person yn ein sefydliad talentog
fod yn falch o’r rhan yr oeddent yn ei
chwarae.
Mae’r heriau y bu’n rhaid i ni eu
hwynebu wedi’u dogfennu’n glir yma.
A siarad yn bersonol, un o’r heriau
mwyaf rwyf wedi ei hwynebu yw fy
mod heb fedru cwrdd â thua hanner
tîm gwych Ynni Clyfar GB wyneb yn
wyneb. Mae cyfarfodydd ar-lein yn
wych ac rydym wedi ymaddasu iddynt
yn dda iawn, ond nid ydynt yr un peth
â diweddariad anffurfiol dros ddesg
neu sgwrs gyfeillgar wrth y pwynt
coffi. Rydym yn credu’n angerddol ym
mhŵer creadigrwydd a chydweithio.
Gellir cyflawni’r pethau hyn mewn
llawer o ffyrdd, ond mae cyfathrebu
wyneb yn wyneb yn darparu’r gorau oll
o’r ddau ohonynt.
Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn, mae
cydweithredu a phartneriaethau
agosach â’n budd-ddeiliaid niferus
mewn llywodraeth, y diwydiant,
grwpiau defnyddwyr a’r sector
elusennau wedi bod yn ganolbwynt
pwysig i’m harweinyddiaeth newydd.
Mae’n bleser gennyf ddweud bod yr
adborth ganddynt, yn ffurfiol ac yn
anffurfiol, wedi bod yn gadarnhaol
dros ben ynglŷn â’r cynnydd yr ydym
wedi’i wneud.

Gellir dweud yr un peth am ein ffocws
diamwys ar sicrhau ein bod yn darparu
gwerth am arian i’n budd-ddeiliaid.
Yr wyf yn ymwybodol iawn nad ein
harian ni yr ydym yn ei wario, ond
arian y cyflenwyr ynni. Felly, yr wyf
yn benderfynol o sicrhau ein bod yn
cymhwyso’r un mathau o egwyddorion
ag y byddent, petaent yn ei wario eu
hunain. Mae cynnydd pwysig wedi’i
wneud o ran yr hyn y mae’n rhaid ei
gynnal fel uchelgais fythwyrdd.
Ymgyrchoedd gwib llwyddiannus
Deilliant mwyaf heriol y pandemig i
ni oedd yr oedi i’r ymgyrch cyflwyno
mesuryddion clyfar, gan olygu bod
y Llywodraeth wedi gwthio’r llinell
derfyn yn ôl o 2024 i ganol 2025. O
ran marchnata, ystwythder bu ein
harwyddair: troi ymgyrchoedd sy’n
berthnasol i Covid o gwmpas yn
ddi-oed gan helpu pobl gartref yn
y cyfnod clo i reoli eu hynni’n dda a
rhoi sicrwydd i’r cyhoedd am bolisïau
llym cyflenwyr ynni ar PPE gosodwyr a
chadw pellter cymdeithasol.
Uchafbwynt ein marchnata fu Y
Chwyldro Tawel, a ddyluniwyd yn
ofalus i roi hwb i’r ymgyrch ddiwedd
yr Haf ac sydd wedi bod yn rhedeg
mewn ysbeidiau ers hynny. Mae’r
ymgyrch wedi cael ei chroesawu gan
bawb ac wedi helpu’r cyfradd gosod
mesuryddion clyfar i godi uwchben y
lefelau cyn Covid erbyn mis Tachwedd.
Rydym wedi adeiladu ar ein ffocws o
gyfathrebu manteision cenedlaethol
mesuryddion clyfar; o ran eu rôl o fynd
i’r afael â newid yn yr hinsawdd ac
uwchraddio rhan hanfodol o seilwaith
Prydain. Rydym hefyd wedi rhoi
pwyslais newydd arbennig ar ehangu
ein defnydd o gyfryngau digidol, er
mwyn targedu’r defnyddwyr cywir
yn well gyda’r negeseuon cywir, ar yr
adeg cywir.

Ymysg gweithgareddau llwyddiannus
eraill mae’r cysylltiadau cyhoeddus ar
gyfer Esbonio Ynni Clyfar a’n hymgyrch
Gofal Iechyd, yr ymgyrch cysylltiadau
cyhoeddus fwyaf llwyddiannus yn
ein hanes. Ar gyfer hyn, mae arnom
ddyled fawr i bersonoliaethau megis
Syr Geoff Hurst, Ade Adepitan ac
Arlene Phillips am helpu i ledaenu’r gair
am fanteision newid i fesurydd clyfar –
gan dynnu sylw hefyd at y manteision
penodol i bobl sydd â dementia neu
fathau eraill o anableddau.
Canolbwyntio ar lesiant, amrywiaeth
a chynhwysiad
Un o’r pleserau mawr yn 2020 fu’r
gydnabyddiaeth genedlaethol a
gawsom mewn meysydd sy’n sail i’n
hethos.
Rydym yn falch o fod wedi ennill y wobr
‘Gweithleoedd Gorau’ am y bedwaredd
flwyddyn, gan gael ein cydnabod
unwaith eto fel ‘Canolfan Ragoriaeth
Llesiant’ ac, am y drydedd flwyddyn
yn olynol, mae cylchgrawn Campaign
hefyd wedi ein rhestru fel ‘Lle Gorau i
Weithio’.
Yn 2020 hefyd, fe’n gwelsom yn ennill
statws Arweinydd Cyflogwr Hyderus
o ran Anabledd (Lefel 3). Dyma’r lefel
gyrhaeddiad uchaf ar gyfer y cynllun
pwysig hwn ac, fel Hyrwyddwr Sector
Ynni’r Llywodraeth ar fod yn Hyderus o
ran Anabledd, yr wyf yn arbennig o falch
o’r cyflawniad hwn ac yn ddiolchgar i’m
tîm am fynd â ni yno.
Rydym wedi cynnal ein ffocws ar
wella amrywiaeth a chynhwysiad yn
gyffredinol hefyd. Rydym wedi ymestyn
hyfforddiant A&Ch i holl aelodau’r
tîm ac wedi darparu hyfforddiant i’n
rheolwyr ar sut i gefnogi eu timau yn
ystod y pandemig. Gwnaethom hefyd
gyflwyno prosesau recriwtio cynhwysol
gwell, gan gyflwyno Rheol Rooney i
sicrhau ein bod yn cynnwys ymgeiswyr
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o gategorïau a dangynrychiolir yn
ystod y cam cyfweld.
Nodau ar gyfer 2021
Bwriad cadarn pawb yn Ynni Clyfar GB
yw parhau i adeiladu ar lwyddiannau
a gwersi 2020. Mae hyn yn cynnwys
dysgu o’n hymagweddau at weithio
ar y cyd, gwerth am arian, targedu
digidol a gweithio ystwyth sydd eisoes
yn llwyddiannus, a’u gwella. Pan fydd
Prydain yn dychwelyd at rywbeth
sy’n fwy tebyg i ‘normalrwydd’, bydd
patrymau gwaith tîm Ynni Clyfar
GB yn cynrychioli ‘normal newydd’ a
bydd y dulliau gweithio newydd hyn yr
ydym yn eu dysgu yn golygu y bydd
ein cynhyrchiant, ein cynwysoldeb a’n
creadigrwydd i gyd yn cael eu gwella.
Rydym yn cynyddu graddfa ein
gweithgareddau a anelir at
Gwsmeriaid mewn Amgylchiadau
Bregus. Mae’n gynyddol bwysig i ni
sicrhau nad yw’r ymgyrch yn gadael
dinasyddion sydd mewn unrhyw un
o’r grwpiau hyn ar ei hôl hi. Rydym yn
dyblu ein buddsoddiad i’w cyrraedd,
drwy ddod o hyd i arbedion a mesurau
effeithlonrwydd mewn rhannau eraill
o’n busnes.
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Ein nod hir dymor o hyd yw – cwblhau’r
ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar
ar amser ac mewn ffordd sydd mor
gost-effeithiol â phosib, er mwyn i
bob dinesydd ym Mhrydain fod yn rhan
o’r chwyldro ynni, y mae mesuryddion
clyfar wrth ei wraidd. Rydym eisoes
wrthi’n llunio cynllun strategol hir dymor
ar gyfer y cwmni gyda map ffordd ar
gyfer y rhan y byddwn yn ei chwarae
wrth gyflwyno hyd at ganol 2025, gan
gynnwys dadansoddiad o ysgogiadau
polisi pellach y gellid ei gyflwyno i
gynnal y galw gan ddefnyddwyr.
Mae’r feirws wedi creu heriau. Er hynny,
mae wedi dangos hefyd bod pobl Ynni
Clyfar GB yn meddu ar yr angerdd, y
sgil a’r ymroddiad i chwarae ein rhan
hanfodol wrth gyflwyno ymgyrch
mesuryddion clyfar llwyddiannus. Bydd
hyn yn golygu y gall mesuryddion clyfar
chwarae eu rhan hanfodol wrth helpu
Prydain i gyrraedd ei thargedau sero
net. Wedyn, mae gan Brydain, yn ei
thro, ran allweddol i’w chwarae wrth
helpu’r byd i ddatrys her fwyaf ein
hoes: newid yn yr hinsawdd. Rydym am
achub ar y cyfle.
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Sut mae mesuryddion clyfar yn
trawsnewid diwydiant ynni Prydain Fawr

Gostyngiad o bron

45 m tunnell
o CO2

mewn allyriadau
carbon erbyn 2030

23.6m

Sgrîn ynni cartref

•g
 wasanaethau newydd
gan ddarparwyr eraill

•g
 wybodaeth sy’n helpu
aelwydydd i fynnu
rheolaeth

Ffynhonnell: ystadegau BEIS,
Gwanwyn 2020

• rhwydweithiau ynni
• cyflenwyr ynni
• biliau cywir
• tariffau newydd

•t
 alu wrth ddefnyddio
clyfar

38%

Mae
o fesuryddion clyfar
wedi’u gosod mewn
cartrefi a busnesau
bach Prydain Fawr

Rhwydwaith
cyfathrebu diogel

•d
 efnydd o ynni wedi’i
ddangos mewn
punnoedd a cheiniogau

Ffynhonnell: CBA 2019

Mae
eisiau mesurydd
clyfar o fewn y 6
mis nesaf
Mae perchnogion
mesuryddion clyfar
yn debygol o ddeall
eu defnydd o ynni
ac eisiau ei ostwng

Ffynhonnell: Rhagolwg
Tach 2020

Ffynhonnell: Rhagolwg
Tach 2020

£250

Sero-Net
mae mesuryddion
clyfar yn gam
allweddol tuag at
gyrraedd ein targed
allyriadau carbon
Ffynhonnell: Adroddiad
Delta EE

Mesuryddion nwy
a thrydan clyfar

y buddiant net i bob
aelwyd erbyn 2030
Ffynhonnell: yr ymgyrch
mesuryddion clyfar:
dadansoddiad costaubuddion [CBA] 20192

5m

nifer y
mesuryddion ail
genhedlaeth sydd
wedi’u gosod
Ffynhonnell: DCC1

97%

Grid clyfrach
• i ntegreiddio ffynonellau
adnewyddadwy
•h
 aws adnabod
toriadau cyflenwad
• rheoli cyflenwad a galw

£6bn

buddiant net i PF

ymwybyddiaeth o
fesuryddion clyfar

Galluogi cartrefi
clyfar y dyfodol

Ffynhonnell:
Rhagolwg Tach 2020

•c
 eir trydan, cyfarpar
clyfar a’r tu hwnt…

Ffynhonnell: CBA 2019

chwech
o bob deg
o bobl sydd â

Byddai

mesurydd clyfar yn
ei argymell i deulu a
ffrindiau
Ffynhonnell: Rhagolwg
Tach 2020
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Ar adeg ysgrifennu
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https://www.gov.uk/government/publications/smart-meter-roll-out-cost-benefit-analysis-2019
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2020:
Uchafbwyntiau blwyddyn Ynni Clyfar GB

Rydym wedi cynnal tuag 80,000 o gyfweliadau
gyda defnyddwyr i siapio ein hymgyrch

Adroddiad Blynyddol Ynni Clyfar GB 2020

79 erthyglau partneriaeth gyfryngau
669.4 miliwn o argraffau cyfryngau
Ffynhonnell: Echo

4859 eitem yn y cyfryngau

Erbyn diwedd y flwyddyn,
dywedodd tua

Ffynhonnell: Echo

11m

o oedolion nad oes
ganddynt fesurydd clyfar
y byddent yn gofyn am
neu’n derbyn mesurydd
clyfar o fewn y chwe mis
nesaf*

Mae gwybodaeth allweddol ar gael mewn

42%

canran y boblogaeth
sydd â gosodiad
mesurydd clyfar**

7 iaith wahanol

Wedi’n hamlygu gan Twitter imewn crynhoad
o’r hysbysebion gorau yn ystod y cyfnod clo
ar gyfer yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol
Awgrymiadau Arbed Ynni
Cyfryngau hysbysebu
uwchben y llinell wedi cyrraedd

97.4 y cant o holl oedolion PF gyda bron
2.2 biliwn o argraffau
Ffynhonnell: IPA Touchpoints 2020

Mae
gan

Mae

Cred

75%
67%
74%

o bobl sydd â mesuryddion
clyfar syniad gwella o’u
costau ynni *

o bobl sydd â mesuryddion
clyfar yn fwy ymwybodol
o’u defnydd o ynni *

o bobl sydd â mesuryddion
clyfar fod eu biliau’n gywir*

678 o ddarnau gohebiaeth gyhoeddus
44 o sgyrsiau gydag AS, ASA ac ASC
257,726 – nifer y bobl a gyrhaeddwyd

trwy ein gwaith gyda sefydliadau partner
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* Ffynhonnell: Rhagolwg Tach 2020
** Ffynhonnell: YSTADEGAU BEIS
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Strategic report

Er gwaetha’r heriau sylweddol yn 2020, mae
cyflenwyr ynni wedi llwyddo i osod 3.2m o
fesuryddion clyfar ar hyd a lled y wlad. Er bod
hyn yn is na’r disgwyliad gwreiddiol oherwydd y
pandemig, mae’n golygu bod y cyfanswm canran
o’r wlad sydd â mesurydd clyfar bellach hyd at 42
y cant. Dyma gyflawniad sylweddol er gwaethaf yr
heriau gweithredol a achoswyd gan y pandemig yn
ogystal â’r her o roi’r hyder i ddefnyddwyr dderbyn
gosodiad yn ystod y cyfnod hwn.
Prif ofyniad Ynni Clyfar GB eleni fu hyblygrwydd
- gwrando ar ddefnyddwyr, cyflenwyr a buddddeiliaid eraill fel ein bod yn defnyddio’r
gweithgaredd cywir ar yr amser cywir. Pan
ddechreuodd y cyfnod clo cyntaf, gwnaethom
oedi ein gweithgarwch ar gyfer defnyddwyr er
mwyn peidio â chreu galw ar adeg pan na ellid
ei fodloni. Ar ôl i osodiadau mesuryddion clyfar
ailgychwyn, y nod oedd creu galw defnyddwyr
am osodiad, tra’n eu sicrhau bod peirianyddion
yn gweithio’n unol â phrotocolau diogelwch Covid
cadarn.
Drwy gydol y flwyddyn, bu mewnwelediad yn
allweddol wrth helpu ni i gyflawni ein nodau. Mae
hyn yn cynnwys mewnwelediad gan ddefnyddwyr
a sefydliadau rydym yn gweithio ochr yn ochr â
nhw, yn enwedig y cyflenwyr ynni. Ers dechrau’r
pandemig, rydym wedi bod yn derbyn data
wythnosol ynghylch effaith y pandemig ar
ddefnyddwyr a’u hagweddau (tra’n parhau i
dracio gosodiadau’n ofalus). Rydym wedi bod
yn falch o rannu’r gwaith hwn gyda buddddeiliaid trwy gydol y flwyddyn. Rydym hefyd
wedi cydweithio’n agosach â’r llywodraeth a
chyflenwyr i ddatblygu cyd-ddealltwriaeth o
effaith y pandemig ar gyflwyno mesuryddion
clyfar. Mae hyn wedi bod o gymorth wrth
gynllunio ein gweithgarwch, ac yn arbennig,
dylunio ein hymgyrchoedd.
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Dyluniwyd yr ymgyrch Chwyldro Tawel i fod yn
briodol ar gyfer y cyfnod ar ôl y cyfnod clo,
wedi’i hategu gan weithgarwch sicrwydd a
ddefnyddiwyd ar draws sianeli cymdeithasol
a digidol. Rydym yn hapus gyda’r ymgyrch
oherwydd ei dull rhagorol o gyfleu’r neges. Fodd
bynnag, dyluniwyd y Chwyldro Tawel ar gyfer
yr amgylchedd penodol yr oedd yr ymgyrch
ynddo yn ystod y pandemig. Mae’n annhebygol
y bydd ganddi’r hirhoedledd i bara ymhell i 2021
o ganlyniad i draul naturiol. Bydd angen ymgyrch
newydd yn 2021 i ganolbwyntio ar drosglwyddo
cwsmeriaid i fesuryddion clyfar.
Yn ystod proses y gyllideb flynyddol, roeddem
yn gallu ailddyrannu £3.5m, neu ddeg y cant
o’n hadnoddau, i weithgarwch sy’n wynebu
defnyddwyr yn uniongyrchol. Cyflawnwyd hyn
drwy adolygu gwariant ein hasiantaeth ar draws
y busnes, ail-gynllunio ein rhaglen bartneriaeth,
ac amrywiaeth o arbedion effeithlonrwydd
gweithredol eraill. Roedd ailstrwythuro hefyd yn
ystod y flwyddyn a ddyluniwyd i wella cydweithio
ar draws y sefydliad. O ystyried yr aflonyddwch
y mae hyn wedi’i achosi, ochr yn ochr â’r
aflonyddwch personol sylweddol y mae pawb
wedi’i wynebu eleni, mae’r tîm wedi gweithio’n
eithriadol o galed mewn blwyddyn brysur a heriol,
ond hefyd yn un lle maent wedi medru darparu
gweithgareddau ymgyrchu sy’n perfformio’n
rhagorol yn gyson.

15
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Brand a Hysbysebu

Roedd 2020 yn flwyddyn o newid sylweddol i ddyluniad ein
hymgyrch. Gwnaethom gyflwyno fframwaith ymgyrchu
ehangach a mwy hyblyg i addasu a llwyddo mewn amgylchedd
ansicr a heriol.

Ni fydd mesurydd clyfar yn
chwyldroi eich coginio

Ond fe fydd yn chwyldroi

Prydain.

Nodweddwyd y flwyddyn gan esblygiad yn ein
dull ymgyrchu – nid yn unig wrth ymateb i’r heriau
unigryw a achoswyd gan y pandemig Covid-19
ond hefyd i gyrraedd ac ennyn diddordeb
cynulleidfaoedd lluosog yn well, drwy sianeli a
negeseuon lluosog.
Ar ôl i’r pandemig ein gorfodi, ym mis Mawrth,
i oedi’r hen ymgyrch “Gwastraff”, aethom ati i
ailddylunio ein fframwaith ymgyrchu, yn barod i
ailgychwyn y gweithgaredd (yn unol â chapasiti
gosodiadau’r diwydiant) gydag athroniaeth fwy
ymatebol, ystwyth a deinamig wrth ei wraidd.

Gan helpu ni i ddefnyddio
mwy o ynni’r haul

Ddim yn wael

O safbwynt y cyfryngau, roedd yn hollbwysig i ni
leoli ein hunain yn barod i ymateb i ddatblygiadau
newydd yn y pandemig. Ceisiodd ein strategaeth
flaenoriaethu sianeli ymatebol, cyflym i’r farchnad
fel Fideo a’r Wasg Ar-lein yng nghamau cynnar
ailgychwyn yr ymgyrch. Wrth i’r ymgyrch ailgychwyn,
roeddem wedyn yn bwriadu haenu sianeli amser
mwy traddodiadol, amser hirach i mewn fel radio a
theledu wrth i hyder y diwydiant dyfu.

ac ynni’r gwynt.

ar gyfer rhywbeth sydd yng
nghefn eich cwpwrdd.

Mesuryddion clyfar.
Ymunwch â’r chwyldro tawel.

Roedd blaenoriaethu sianeli fel fideo a’r wasg
ar-lein yn y camau cynnar hefyd yn cefnogi newid
yn y strategaeth negeseua. Symudwyd i ffwrdd
o gyfleu budd unigol dros oes yr ymgyrch, tuag
at fframwaith aml-neges, sy’n rhedeg pedair
neu bum neges yn y farchnad, wedi’u targedu at
gynulleidfaoedd penodol.
Darparodd canlyniadau ein gweithgarwch
YouTube, gyda chyfraddau cwblhau yn dyblu’r
meincnod mewn rhai achosion, gan roi adborth
cynnar a galonogol bod y strategaeth hon yn
effeithiol.

Y cyfrwng ymgyrchu ar gyfer y gweithgaredd
Ailgychwyn hwn oedd “Y Chwyldro Tawel”,
ymgyrch greadigol a ddyluniwyd i gydweddu â’r
cyfnod sydd ohoni. Mae’r ymgyrch yn cyflwyno
mesuryddion clyfar fel newid i’r seilwaith
domestig cenedlaethol, tawel, ond pwerus, gyda
phileri negeseua buddion lluosog (Seilwaith, yr
Amgylchedd, Arbedion Cost, Arloesi a Rhagdalu)
wedi’i dod yn fyw drwy weithrediadau unigol.
Ar gyfer ein cynulleidfa microfusnesau,
defnyddiwyd targedu eang dros y radio, yn
ogystal â theitlau gwasg y diwydiant wedi’u
targedu’n ddiamwys yn ein strategaeth
cyfryngau y telir amdanynt. Ar gyfer yr olaf,
dewiswyd tair fertigol (Manwerthu, Lletygarwch
a Harddwch) a oedd yn gor-fynegeio gan eu bod
â’u safleoedd eu hunain ac yn defnyddio maint
cymharol uchel o ynni. Adeiladwyd yr ymgyrch
greadigol ar yr ecwiti a sefydlwyd gan yr ymgyrch
ddefnyddwyr..
Ar yr un pryd â dod â’r ymgyrch newydd hon
yn fyw gydag “Y Chwyldro Tawel” yn gyflym ac
yn gynhwysfawr, gwnaethom barhau i weithio
ar ddatblygu ein cyfrwng creadigol tymor hwy.
Mae hyn i fod i lansio yng ngwanwyn 2021 Bydd
y llwyfan newydd yn parhau â’r fframwaith amlneges, aml-sianel, aml-gynulleidfa a sefydlwyd
gyda’r Chwyldro Tawel. Bydd yn cyfleu buddion
cenedlaethol a phersonol, gyda’r gweithrediadau
yn erbyn pob un o’r pileri y cyfeirir atynt uchod.

Uchod Deunydd Clyweled ar yr Amgylchedd
ar gyfer ‘Y Chwyldro Tawel’
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Ar y chwith
Hysbyseb wasg
Arloesedd ar gyfer
‘Y Chwyldro Tawel’
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Ar y dde
Hysbyseb wasg
Isadeiledd ar gyfer
‘Y Chwyldro Tawel’
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Partneriaethau Marchnata

Parhawyd â’n rhaglen ennyn diddordeb
partneriaid rhanbarthol – Ynni Clyfar GB mewn
Cymunedau – i dargedu’r rhai dros 65 oed nad
oeddent yn ymwybodol o fesuryddion clyfar. Bu
i ni gydweithio ag 20 o bartneriaid rhanbarthol
ledled y gwledydd, gan gynnwys brandiau
adnabyddus y gellir ymddiried ynddynt - Carers
Scotland, Cyngor Rotherham ac Awdurdod Tân
Cleveland. Cyflwynodd partneriaid weithgareddau
sy’n ddiogel o ran Covid, gan addasu cynlluniau
i ymateb i’r pandemig a chyrraedd dros 130,000
o bobl. Canfu partneriaid amrywiaeth o ffyrdd i
ennyn diddordeb pobl, gan gynnwys:
• Creodd Cyngor ar Bopeth Diss, Thetford &
District hysbyseb radio fachog
• Creodd Marches Energy daflenni, postiau blog
a hyd yn oed chwiliad geiriau ar ynni

Ar y chwith
Gweithgarwch
partneriaid rhanbarthol
yn Wolverhampton

Eleni, roedd y rhan fwyaf o’n gweithgareddau
partneriaeth yn canolbwyntio ar gefnogi
cwsmeriaid mewn amgylchiadau bregus. Am y tro
cyntaf erioed, defnyddiwyd gwahanol rannau o’r
rhaglen bartneriaeth i ymateb i wahanol dasgau a
chynulleidfaoedd. Ceisiodd ein rhaglen Ynni Clyfar
GB mewn Cymunedau gyrraedd pobl dros 65 oed
nad oeddent yn ymwybodol o fesuryddion clyfar
ac yn fwy tebygol o fod â nodweddion bregus.
Roedd ymdrechion ein partneriaid cenedlaethol yn
canolbwyntio ar ennyn diddordeb pobl dros 55 oed
a oedd yn llai tebygol o dderbyn mesurydd clyfar.
Er bod y dull yn wahanol, gwnaethom barhau i
ddarparu amrywiaeth o wybodaeth ac asedau i
sefydliadau drwy ein Canolfan Adnoddau ar-lein.
Ar ddechrau’r flwyddyn, rhan allweddol o’n
strategaeth oedd defnyddio rhyngweithiadau
wyneb yn wyneb i sicrhau ymgysylltiad dwfn
a chynyddu’r awydd am fesuryddion clyfar. Er
hynny, gwelodd 2020 newid arwyddocaol yn
ein dull gweithredu wrth i ni ymateb i effaith y
cyfyngiadau Covid-19 ar weithgareddau partner
a’u gallu i ennyn diddordeb pobl yn bersonol. Wrth
i ddarparu cyngor fynd ar-lein a thros y ffôn, bu i
ni weithio’n agos gyda phartneriaid i ailstrwythuro
cynlluniau. Disodlwyd digwyddiadau graddfa fawr
gan gyfres cynnwys fideo, ac aeth hyd yn oed
boreau coffi yn sesiynau gwau a sgwrsio.
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Profodd ein tîm a’n partneriaid yn hynod hyblyg
ac yn awyddus i helpu’r bobl fwyaf agored i niwed
gyda heriau’r pandemig. Effeithiodd Covid-19 yn
anghymesur ar gwsmeriaid mewn amgylchiadau
bregus mewn nifer o ffyrdd. Roedd hyn yn
cynnwys defnydd cynyddol o ynni domestig, gan
arwain at filiau uwch, ac i’r rhai ar fesuryddion
rhagdalu traddodiadol, mwy o anhawster wrth
ychwanegu credyd i’r mesurydd. Bu i ni gydweithio
â National Energy Action (NEA) i ddarparu
gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael gyda
chostau ynni defnyddwyr. Crëwyd 10 awgrymiad
i arbed ynni yn ystod y cyfnod clo. Darparwyd
yr holl wybodaeth hon mewn pum iaith wahanol
a fformatau amgen gan gynnwys BSL, darllen
hawdd, print bras a sain. Roedd y cynnwys ar gael
yn ein Canolfan Adnoddau, ar ein gwefan ac fe’i
rhannwyd â phartneriaid, o’r gorffennol a’r rhai
presennol, i’w raeadru i bobl a chymunedau ledled
y wlad.
Cynigiodd ein Canolfan Adnoddau amrywiaeth
o asedau y gellir eu lawrlwytho am ddim hefyd
i gefnogi sefydliadau sydd am gael gafael ar
wybodaeth am fesuryddion clyfar a’i rhannu
â’u budd-ddeiliaid. Ehangwyd y nifer o asedau
a ddarparwyd gennym mewn fformatau
amgen a chyfieithwyd fersiynau, gan greu 75 o
asedau newydd eleni. Bwriadodd y partneriaid a
ymwelodd â’r Ganolfan Adnoddau eu rhannu â
thros 33,000 o bobl.

• Defnyddiodd Area Eco eu cysylltiadau â’r
gymuned leol sy’n siarad Pwnjabeg i godi
ymwybyddiaeth o fesuryddion clyfar mewn
canolfannau cymunedol ac ardaloedd
ymgynnull i addoli, ac i gael mesuryddion
clyfar ar agenda grŵp gorchwyl Sikhaidd
cenedlaethol.
Trwy ein partneriaethau cenedlaethol, bu i ni
gydweithio ag English Heritage, Ideal Home Show,
y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol, RSPB,
y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol a Saga i
gyrraedd pobl dros 55 oed a oedd yn llai tebygol
o dderbyn mesurydd clyfar. Bu i ni drosoli brandiau
defnyddwyr cryfion i eirioli dros fesuryddion clyfar
a’u manteision, gan greu ymgyrchoedd aml-sianel
gyda’n partneriaid a gynhyrchodd dros 6.6 miliwn

o argraffau. Amlygodd ein partneriaeth â RSPB
fanteision amgylcheddol mesuryddion clyfar
trwy amrywiaeth o gyfathrebiadau, gan gynnwys
cynnwys ar eu gwefan, e-gyfathrebiadau i’w
haelodaeth a’u hysbysebion gwybodaeth yn eu
cylchgrawn aelodaeth.
Estynnodd y rhaglen partneriaethau cenedlaethol
ei chylch gwaith hefyd i gefnogi cwsmeriaid mewn
amgylchiadau bregus trwy ffurfio partneriaeth
â PayPoint i redeg hysbysebion derbynneb gan
gyflawni 5.9 miliwn o argraffau ar draws tua
18,000 o’i fanwerthwyr. Dyluniwyd y negeseuon
i ennyn diddordeb cwsmeriaid rhagdalu a chodi
ymwybyddiaeth o fanteision mesurydd rhagdalu
clyfar.
Eleni, roeddem yn falch o ymestyn ein
gweithgarwch partneriaeth i gyrraedd ac ennyn
diddordeb microfusnesau. Er mwyn cyrraedd
ehangder y gymuned ficrofusnesau, gwnaethom
ffurfio partneriaeth â sefydliadau sy’n benodol i
sectorau (yn y sectorau hynny gyda nifer mawr
o ficrofusnesau) a sefydliadau ag aelodaeth
ar draws sectorau. Cyrhaeddom dros 110,100 o
ficrofusnesau drwy ein partneriaethau â Siambr
Fasnach Prydain, Smallbusiness.co.uk, ICAEW
(Sefydliad Cyfrifyddion Siartredig Cymru a Lloegr)
a BIRA (Cymdeithas Manwerthwyr Annibynnol
Prydain), a chyflawnodd y partneriaid hyn 367,100
o argraffau ychwanegol drwy eu gweithgareddau.
Roedd cyflwyniad yr ymgyrch yn amrywio o
gynnwys fideo pwrpasol a gynhyrchwyd gydag
ICAEW i erthyglau yng nghylchlythyrau’r Siambr
ac astudiaethau achos manwerthu a rannwyd ag
aelodau BIRA.

Ar y chwith Gweithgarwch
partneriaeth ranbarthol yn
Stoke-on-Trent
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Gweithgareddau ymchwil, gwerthuso
a dadansoddeg

Cysylltiadau Cyhoeddus

Mae ein gweithgareddau ymgyrch bob amser
yn adeiladu ar y cyfoeth o ddadansoddi data
a mewnwelediad defnyddwyr sydd ar gael i ni.
Mae hyn yn golygu bod barn y genedl wedi’i
hintegreiddio’n llawn yn ein strategaeth ymgyrchu
bob amser.

Er gwaethaf heriau unigryw a digynsail 2020, profodd ein tîm
Cysylltiadau Cyhoeddus mawr ei fri i fod yn eiriolwr cryf dros yr
ymgyrch, gan greu maint mawr o sylw ar draws y cyfryngau darlledu,
printiedig ac ar-lein.

Trwy gydol 2020, cynhaliwyd tuag 80,000
o gyfweliadau ymchwil gyda’r cyhoedd ym
Mhrydain, gan glywed gan ddefnyddwyr o bob
oedran, cefndir ac amgylchiad, yn ogystal â chan
ficrofusnesau a landlordiaid.
Er gwaethaf yr aflonyddwch a achoswyd gan
Covid-19, gwnaethom barhau i gynnal cyfres o
ymchwil â defnyddwyr a roddodd ddealltwriaeth
fanwl i ni o sut mae’r cyhoedd yn teimlo am
fesuryddion clyfar. Pan fu’n bosib, fe wnaethom
addasu hyn i ymgorffori dysgu ar sut yr oedd
Covid-19 yn effeithio ar agweddau at fesuryddion
clyfar. Gwnaethom hefyd barhau â’n hastudiaeth
o agweddau perchnogion microfusnesau tuag at
fesuryddion clyfar er mwyn cyfeirio ein hymgyrch
annomestig.
Unwaith eto, mae ystod eang o’n hymchwil
wedi’i chyhoeddi i’w defnyddio gan fuddddeiliaid mewnol ac allanol, gan sicrhau bod
y mewnwelediad diweddaraf ar fesuryddion
clyfar yn cyfeirio penderfyniadau ar draws yr
amgylchedd budd-ddeiliaid cyfan. Yn wir, eleni
gwelwyd mwy o gydweithio â budd-ddeiliaid
allweddol i ddatblygu a rhannu mewnwelediad.

Yn 2020, gwnaethom barhau i gynyddu ein
galluoedd dadansoddi mewnol. Bu i ni adeiladu a
lansio cyfres o ddangosfyrddau gwybodaeth am
y farchnad i helpu i cyfeirio penderfyniadau ar
lefel uwch. Roedd hyn yn cynnwys dangosfwrdd
data Covid-19 i fonitro a rhannu’r wybodaeth
ddiweddaraf am y pandemig, ymateb defnyddwyr
a gosodiadau.
Rydym wedi parhau i gryfhau ein dulliau
gwerthuso ar gyfer monitro hysbysebu,
cysylltiadau cyhoeddus , gwrando ar y
cyfryngau cymdeithasol a’r rhaglen marchnata
partneriaeth. Mae ein rhaglen werthuso hefyd
yn cynnwys ymchwil ymysg cwsmeriaid mewn
amgylchiadau bregus, er mwyn sicrhau nad
oes unrhyw grŵp yn cael ei adael allan yn
ystod yr ymgyrch. Coladwyd mewnwelediad i
gynulleidfaoedd targed allweddol yn 2020 ac
fe’i rhannwyd â budd-ddeiliaid mewnol ac allanol
allweddol i alinio dealltwriaeth ar draws y rhai sy’n
gweithio ar gynulleidfaoedd anos eu cyrraedd.

Mae agenda newyddion y flwyddyn ddiwethaf
wedi’i dominyddu gan y pandemig byd-eang. Fodd
bynnag, roedd yn flwyddyn lwyddiannus o hyd i’r
tîm Cysylltiadau Cyhoeddus (PR) wedi’i ailgyfuno,
gan ddarparu’r ymgyrch fwyaf llwyddiannus
hyd yma ar ffurf yr ymgyrch Gofal Iechyd, a
gyflwynwyd yn chwarter olaf y flwyddyn.

Amlygodd yr ymgyrchoedd sut, yn y dyfodol,
y gallai mesuryddion clyfar fod yn ddatrysiad
tele-iechyd. Dangoswyd hefyd sut yr oeddent yn
cefnogi cwsmeriaid mewn amgylchiadau bregus,
a pharhawyd i godi ymwybyddiaeth o fesuryddion
clyfar ymhlith trigolion Prydain Fawr.

Ffurfiwyd y tîm Cysylltiadau Cyhoeddus yn dilyn
ailstrwythuro ac mae’n dwyn ynghyd y timau
Cysylltiadau Cyhoeddus Newyddion a Defnyddwyr
blaenorol fel rhan o’r Gyfarwyddiaeth Gyfathrebu.
Fel mewn blynyddoedd blaenorol, er gwaethaf
agenda newyddion heriol, mae gwaith y tîm
Cysylltiadau Cyhoeddus wedi denu sylw cynyddol.
Yn ystod y flwyddyn, maent wedi cynhyrchu dros
669.4miliwn o argraffau ar draws amrywiaeth o
gyfryngau. Mae hyn yn cynnwys 4859 o eitemau
sy’n crybwyll Ynni Clyfar GB ac a oedd yn cynnwys
o leiaf un neges gadarnhaol am fesuryddion
clyfar.

Ar y dde
Rebecca Adlington
yn cefnogi’r ymgyrch
Tir Gwastraff
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Ymgyrchoedd

Yn chwarter un, lansiwyd yr ymgyrch cysylltiadau
cyhoeddus Tir Gwastraff gyda’r nod o dynnu sylw at
y gwastraff yn ein system ynni bresennol a dangos
sut y gall system ynni a alluogir gan fesuryddion clyfar
ddarparu datrysiad gwyrddach a mwy effeithlon.
Cyflwynwyd yr ymgyrch gan y bersonoliaeth
chwaraeon Prydeinig Rebecca Adlington, ac fe
gynhyrchodd 65.4 miliwn o argraffau cadarnhaol
trawiadol yn ystod y mis.
Ar ddechrau’r pandemig, newidiodd y tîm ei gynlluniau,
gan droi at gynhyrchu cyfres o weithrediadau
cysylltiadau cyhoeddus gyda’r nod o helpu pobl i
ostwng eu defnydd o ynni yn ystod y cyfnod clo
cyntaf. Cafodd yr ymgyrchoedd bach hyn groeso da,
gan sicrhau bod negeseuon am fesuryddion clyfar
yn dal i fod yn y cyfryngau hyd yn oed ar adeg pan
ostyngwyd ein marchnata.
Ym mis Hydref lansiwyd ‘Eil Werdd’ gyntaf erioed y DU.
Daeth Ynni Clyfar GB ynghyd â Homebase a’r selog
crefft cartref, adeiladwyr a phersonoliaeth teledu,
Craig Phillips, i greu’r ‘Eil Werdd’ benodedig gyntaf –
cyrchfan i siopwyr nodi cynhyrchion gwella cartrefi
sy’n effeithlon o ran ynni a chynaliadwy yn hawdd
(fel y’u diffinnir gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni).
Cynhyrchodd yr ymgyrch, a welodd yr eil yn cael ei
gosod ym mhob un o’r 137 o siopau Homebase ledled y
wlad, 93.4m o argraffau cyfryngau a enillir.
Ym mis Tachwedd lansiwyd Gofal Iechyd, ein hymgyrch
fwyaf llwyddiannus hyd yma o ran cyrhaeddiad,
graddfa a sylw darlledu. Hyrwyddodd yr ymgyrch
gyhoeddiad adroddiad a gomisiynwyd gan dîm polisi
Ynni Clyfar GB o’r enw Dyfodol Clyfar Gofal Iechyd.
Ymchwiliodd yr adroddiad i sut y gallai patrymau
defnyddio ynni o ddata mesuryddion clyfar – gyda
chydsyniad gan ddefnyddwyr – helpu’r GIG i wella gofal
i bobl sy’n byw gyda chyflyrau fel dementia, gan ei
gwneud yn haws iddynt fyw’n annibynnol yn eu cartrefi
am gyfnod hirach.
Ein llefarwyr yn y cyfryngau ar gyfer y gynulleidfa
o ddefnyddwyr oedd y barnwr teledu a chynddawnsiwr, Arlene Phillips a Syr Geoff Hurst, a
sgoriodd y tair gôl yng ngêm Cwpan y Byd Lloegr 1966.
Ein llefarydd ar ran y gynulleidfa o fudd-ddeiliaid oedd
y cyflwynydd teledu, Dr Dawn Harper.
Cynhyrchodd yr ymgyrch gyfanswm o 948 o eitemau
yn ystod mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2020, gan
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Rheoli newyddion

gynnwys slotiau darlledu ar raglen Today BBC Radio
4, BBC Breakfast, Sky News, ITV London a BBC Radio
Five Live. Graddiwyd 99.9 y cant o’r sylw yn ffafriol ac
yn cario o leiaf un neges sy’n benodol i’r ymgyrch neu
neges gadarnhaol am fesuryddion clyfar. O ganlyniad
i diddordeb cryf gan y cyfryngau cenedlaethol yn
yr ymgyrch, cynhyrchwyd 128.6 miliwn o argraffau
cadarnhaol trawiadol yn ystod y cyfnod o ddau fis record ar gyfer gweithgarwch cysylltiadau cyhoeddus
Ynni Clyfar GB.
Esbonio Ynni Clyfar oedd ymgyrch cysylltiadau
cyhoeddus ragweithiol gyntaf y sefydliad gyda’r
nod penodol o ennyn diddordeb cwsmeriaid mewn
amgylchiadau bregus. Daeth Ynni Clyfar GB ynghyd
gyda’r cyflwynydd teledu Ade Adepitan MBE i
arddangos y ffyrdd y mae mesuryddion clyfar yn
cynnig manteision i ddefnyddwyr bregus. Ynghyd
â chyfweliadau â’r cyfryngau, archwiliodd y stori’r
heriau a wynebir gan gwsmeriaid bregus ac anabl yn
ystod y pandemig. Roedd enghreifftiau’n cynnwys
ychwanegu credyd at fesurydd ynni rhagdalu neu
gymryd darlleniad mesurydd. Enynnwyd diddordeb
dylanwadwyr a seneddwyr hefyd, gan rannu cynnwys
pwrpasol sy’n berthnasol i’r cynulleidfaoedd targed.
Roedd y gweithgaredd cysylltiadau cyhoeddus
microfusnesau yn 2020 yn cynnwys dau
uchafbwynt ymgyrch ym misoedd Awst a mis
Hydref a fu’n targedu busnesau yn y sectorau
harddwch, lletygarwch a manwerthu. Fel gyda’r
holl weithgareddau eraill, roedd angen cryf am
ddull hyblyg ac ystyriol oherwydd yr ansicrwydd
ynghylch y cyfyngiadau Covid. Bu i ni gwrdd â’r her
hon yn uniongyrchol gydag ymgyrch ‘sicrwydd’
eang ei chyrhaeddiad a gyflwynwyd i’r cyfryngau
cenedlaethol ym mis Awst, gan ganolbwyntio
ar roi gwybod i fusnesau bach fod gosodiadau
mesuryddion clyfar yn digwydd mewn ffordd sy’n
ddiogel o ran Covid. Ym mis Hydref ac mewn ymateb i
dynhau’r cyfyngiadau, yn enwedig mewn lletygarwch,
bu i ni lunio ymgyrch fwy cynnil wedi’i thargedu, a
anelwyd yn bennaf at gyfryngau masnach i helpu
busnesau yn y sector hwn i nodi meysydd lle gallent
gymryd rheolaeth yn ôl ac arbed rhywfaint o arian.
Yn gyffredinol cyflawnodd y gweithgaredd 40m o
argraffiadau gydag eitemau yn The Sun ar-lein, The
Independent ar-lein a The Mirror ar-lein.

Parhaodd Tîm Cysylltiadau Cyhoeddus Ynni Clyfar GB i
ymateb i ymholiadau gan y cyfryngau yn gyflym ac yn
gywir, ac mae’n parhau fel y lle cyntaf i fynd ar gyfer
newyddiadurwyr sydd â chwestiynau am yr ymgyrch
cyflwyno mesuryddion clyfar. Mae’r tîm cysylltiadau
cyhoeddus, sy’n gweithredu 24 awr y dydd, saith niwrnod
yr wythnos, wrth law i ateb ymholiadau gan unrhyw
ddarparwr newyddion yn gyflym ac yn effeithiol ac ar yr
un pryd cadw i fyny gyda storïau newydd a chyfleoedd i
adleisio negeseuon.
Trwy gydol 2020 mae’r tîm cysylltiadau cyhoeddus wedi
gweld y pandemig Covid-19 yn arwain at ostyngiad y
gellir ei ddisgwyl yn ymholiadau newyddiadurwyr ynghylch
mesuryddion clyfar. Er gwaethaf hyn, mae’r tîm wedi
parhau i ennyn diddordeb newyddiadurwyr yn uniongyrchol
trwy sesiynau briffio i sicrhau eu bod yn deall manteision
mesuryddion clyfar.

Uchod Arlene Phillips yn cefnogi’r
ymgyrch Gofal Iechyd

Rhaglen ddylanwadwyr
Yn 2020 lansiwyd ein rhaglen ddylanwadwyr ‘bob amser’
gyntaf; gan greu cyfres o ymgyrchoedd dylanwadwyr i
gefnogi gweithgarwch ehangach yn y wasg a hysbysebu.
Amrywiodd ymgyrchoedd o weithgarwch gyda’r nod o roi
awgrymiadau defnyddiol ar arbed ynni yn ystod cyfnod
clo’r DU pan dreuliodd y genedl fwy o amser dan do,
hyd at ymgyrchoedd wedi’u targedu at gynulleidfaoedd
penodol. Er enghraifft, i gefnogi’r ymgyrch cysylltiadau
cyhoeddus Gofal Iechyd, ychwanegodd cynnwys
dylanwadwyr gan weithwyr proffesiynol yn y diwydiant
ddilysrwydd i’n neges. Galluogodd hyn i ni hyrwyddo
canfyddiadau’r ymchwil a negeseuon mesuryddion clyfar
drwy sianeli dibynadwy. Rhedodd y gweithgarwch ar draws
Instagram a YouTube ac roedd yn cynnwys amrywiaeth o
ffotograffau a fideos.
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Partneriaethau Cyfryngau

Rhannwyd rhaglen partneriaeth cyfryngau
Ynni Clyfar GB i ddau gam yn 2020, pob un â
negeseuon ac amcanion arbenigol.

Lansiwyd cam dau y rhaglen pan ddechreuodd
gosodiadau gynyddu eto a dychwelyd i lefelau
fu’n agos at arferol. Yma, y dasg oedd dod â
mesuryddion clyfar yn ôl i’r agenda gyhoeddus,
gan atgoffa defnyddwyr o’u rheidrwydd a’u
pwysigrwydd o helpu pobl a’r blaned. Cynhaliwyd
partneriaethau yn The Times, y Daily Mail,
ar draws rhwydwaith Reach plc a theitlau
cylchgrawn Immediate (e.e. BBC Focus, Top Gear
a Radio Times). Dangosodd y partneriaethau
amrywiaeth o fanteision mesuryddion clyfar, gan
ddibynnu ar y negeseua perthnasol ar gyfer y
teitl. O blith y rhain oedd cynnwys wedi’i gydfrandio yn The Times gyda’r Gymdeithas Frenhinol
er Gwarchod Adar, gan ddangos pwysigrwydd
mesuryddion clyfar wrth helpu i fynd i’r afael â’r
argyfwng hinsawdd a diogelu ein bywyd gwyllt
cenedlaethol.

Cynhaliwyd cam cyntaf y partneriaethau tra
bod gosodiadau mesuryddion clyfar wedi’u
rhewi oherwydd y cyfnod clo ar draws y DU a
mesurau cadw pellter cymdeithasol. Cefnogodd
y gweithgarwch hwn negeseuon sefydliadol
ehangach, i roi awgrymiadau defnyddiol a
pherthnasol ar arbed ynni i ddefnyddwyr wrth
iddynt dreulio mwy o amser yn eu cartrefi nag
arfer. Oherwydd yr oedi mewn gosodiadau
mesuryddion clyfar, nid y mesuryddion eu hunain
oedd ffocws y gweithgarwch hwn. Yn hytrach,
anogodd negeseuon meddal ddefnydd y rhai
a oedd eisoes wedi cael gosodiad. Dewiswyd
teitlau cyfryngau yn seiliedig ar gynulleidfa a
pherthnasedd y negeseuon. Y rhain oedd Global
Radio a The Sun (Cylchgrawn Fabulous). Rhedwyd
yr ymgyrch dros gyfnod o 4 wythnos.

Cyflwynwyd partneriaethau ar raddfa lai hefyd yn
ail hanner 2020 gyda’r Scotsman, Daily Record a
Wales Online, yn ogystal â darnau wedi’u targedu i
gefnogi gweithgarwch microfusnesau a rhagdalu.
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Nature
in numbers

all protect
Your energy use has a major impact on how we
upgrade
and nurture our wildlife, but by making the simple
your wallet
to a smart meter, you can do your bit – and help
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nature, invest in nature and green
jobs, and support farmers to produce
healthy food that’s good for people,
the climate and our wildlife. We
have to put our money where our
mouth is and use the next decade
to do something truly impressive.”
It’s a sizeable challenge, especially
at the present time, but we can’t
afford to let the environment slip
from the top of the national and
international agenda.
“Nature across the whole world
is in trouble,” O’Malley says. “The
State of Nature report last year
showed that 15 per cent of the 8,431
species in Great Britain are currently
threatened with extinction. This is
because of a wide range of factors
– from climate change to pollution,
to unsustainable farming and how
we manage our rivers and seas.”
People and governments also have
a lot of competing priorities. It can
be easy for nature to slip down the
list when healthcare, education and
the economy are also on the table.
But, O’Malley points out, “Nature is
actually a vital part of helping with
those other priorities, providing us
with food, air and water, bringing
life to our cultures and alleviating
issues from depression to obesity.”
We all need to do our bit, and
there are ways you can help nature
by doing nothing at all. For example,

15 per cent
of species in
Great Britain
are under
threat of
extinction

Above, white-tailed
sea eagle – Haliaeetus
albicilla – in flight
over the Isle of Mull.
Right, great tit – Parus
major – in Bedfordshire.
Cover, hummin

letting your lawn – or even just a
patch of it – grow wild can provide
a fantastic habitat and food source
for all sorts of garden wildlife.
Fallen leaves can make a home
for hedgehogs, and as the leaves
decompose, they’ll return valuable
nutrients to the soil.
“The smallest changes are usually
the easiest ones to make, and if
everyone takes part, they can have
the biggest impact,” O’Malley says,
citing the success of bags for life as
a major change we’ve all made over
the previous ten years.
One of the results of changes in
farming practices over the past few
decades is that there are now fewer
wild spaces like hedgerows with
food and water for animals such
as hedgehogs. This is a particular
problem for animals such as the
hedgehog, which find it hard to
travel long distances. Providing
leftover food for hedgehogs and
birds (check the RSPB website for
what they can and can’t eat), putting
out plants for hungry pollinators or
setting out a dish of water can make
a world of difference.
Getting a smart meter installed is
another key part of the fight against
global warming that requires very
little effort on our part, O’Malley says.
“Smart meters make a tremendous
difference – they’re a really useful

5

This year a record-breaking number of
roseate terns, Europe’s rarest seabird, were
recorded on RSPB reserve Coquet Island after
almost going extinct in the 19th century

3

56

6

2

Cranes went extinct in the UK
in around 1600. In 1979, a small
number returned, and this year
the RSPB recorded 56 pairs,
bringing the total population
to an estimated 200 cranes

7

8

Downsize
your bills

way for people to understand how
they can be cleaner and greener
with their energy use, and help them
reduce their carbon footprint.”
It is easy to feel hopeless when
you think about the scale of the
crisis, but in its 131-year history,
the RSPB has been consistently
awestruck by the resilience of
wildlife when it’s given a proper
chance to thrive.
“In 2000, the RSPB bought Hope
Farm in Cambridgeshire to trial
and demonstrate nature-friendly
farming techniques,” O’Malley says.

Lynsey Hope, a
mum of
three from Kent,
explains

she nature
to restore
had a smart meter
“Our work why
produced a 400
on the farm has
installe
d in her house
per cent increase in butterfly
numbers, 19 times more bumblebees
than a nearby control farm and
a 1,287 per cent increase in winter
farmland bird numbers – all while
maintaining a steady profit.”

Targets for
a carbon
neutral futu
re

It’s never too late to change. If you want
to join the RSPB’s mission to build a
healthier, happier, nature-filled world
up to the campaign
for us all, sign
*relative to
emissions
our world.
revive
in 1990
calling for targets to our
rspb.org.uk/reviveourworld
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F

ollowing decades
without a national action
plan to tackle to climate
change, Britain is finally
committed to moving to
a low-carbon economy,
in which smart meters
will play a crucial role. The question
is: have we left it too late?
The importance of nature in our
lives has never been clearer than it
is right now, in the midst of a global
pandemic. Few creatures are as
sensitive to global climate as birds,
whose migratory and breeding habits
often depend on the availability of
food at key times. In 2004, across
the North Sea coast of Britain, there
was a large scale breeding failure of
seabirds. This is thought to have been
caused primarily by climate change,
which led to a reduction in fish food.
But it’s not all doom and gloom.
The RSPB – which has been
championing British birds and their
wild habitats since 1889 – believes
that if everyone works together, we
still have time to turn it around.
“We need people across the
UK to stand up for nature, to let our
politicians know this is not good
enough and demand they revive our
world,” says Nicky O’Malley, head
of partnerships at RSPB. “Every
country in the UK must create
legally binding targets to restore

2020
9

Britain’s loudest bird, the bittern, enjoyed
record numbers in 2019 after battling extinction,
We had aprojects
helped revive their
smart meter
twice. Two EU-funded
bitterns weren’t
over 200 booming
numbers to installed
shortly male

after
moving into a
new house.
A big family of
seven had
lived there before
us and
our estimated
bills for
gas and electrici
ty were
astronomical.
There were
fewer of us –
we had younger far
children who probabl
y used less
technology, plus
we were out at
work most of
the day. So we
It takes around two hours
to have a smart meter fitted
in your home, at no extra
cost. Contact your energy
provider to request an
installation today

2

51%

reduction* in our
emissions by carbon
2025

Time to
get smart
Our low-carbon
future is being
lit up by smart
meters, says
Andrew Turton
, an expert in
energy use with
research and
consulting compa
ny Delta-EE

W

4

1
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A smart upgrade
for a greener world

NT

hen Newcastle’s
became the first Mosley Street
street in the
world
1879, few would to be lit by electricity in
uses there wouldhave guessed how many
be for electric
In 2020 we’re
power.
at the start of
a similar
revolution in power
“To allow better generation and supply.
use of low-car
forms of power
generation, such bon
Andrew Turton
as wind,”
explains
a much more flexible , “we need to have
and dynamic energy
system where
we
generated with match the energy
how people are
it. That’s where
using
smart meters
come in.
They are the key
the gap between mechanism that bridges
the system and
customer, allowing
the
their energy use customers to modify
of the system. in relation to the ability
And they allow
to be charged
customers
the right amount
energy, based
for that
on real-time pricing.”
This all sounds
complex, but
Don’t think of
it’s not.
the
measuring device,meter as just a
but a platform
which services
can be built, just on
a smartphone
like
or the internet
.
“Lots of other
sectors – such
rental – have
as film
moved
approach,” Turton to a service-led
energy are looking says, “and areas in
The smart energyat that too.”
allow us to become system might even
energy provide
plugging electric
rs, by
cars
back in at
high demand,
and selling the times of
stored
power back to
the network at
a profit.
“If you charge
your vehicle
middle of the
night, it doesn’t in the
much,” Turton
cost very
says.
needs that charge “And if someone
at
peak
times, you
could potentia
lly
more than you sell electricity on for
paid for it.”
Power supply
and by spreadin is a clever balancing act,
g
meters, the wholedemand through smart
planet stands
to gain.

FOR BRIDGE STUDIO

SHUTTERSTOCK

the
The link between a small box in your home and
flourishing of wildlife in Britain may not be obvious,
but it is crucial, says the RSPB’s Nicky O’Malley
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for 131
working
have
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potentia
(when it’s cheaper
to help you
l to pass on to
save on average
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customers via
and
birds
peak demand
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time-of-use tariffs
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– flexible pricing
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smart meter and
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restore their habitats. Here is a small
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Small change,
big difference

won’t be needed until 6am or 7am
ccording to government
the next day, the system can stagger
estimates, the average
demand, and run such tasks when
household with a smart meter
energy is likely to be cheap. It’s a
is expected to have saved hundreds
green solution, too, because by
on their energy bill over the course of
taking the pressure off the system
the smart meter rollout, thanks to a
at peak times, we’re reducing our
combination of better tariffs and
reliance on fossil fuels, saving
a greater awareness of how
carbon emissions and
much energy homes are
helping the planet.”
using. It might not sound
And when you help
like much, but when
the planet, you help its
you add it together, it
most vulnerable
translates into £5.6
creatures, especially
billion across the UK,
Smart meters could
birds, which are
and the equivalent of
help Britain save
particularly sensitive
45 million tonnes of
45 million tonnes
to climate change and
CO 2 emissions saved.
of CO2
the impact it can have
This is just the start,
on their habitats.
of
Cheesewright
as Robert
“This is why the RSPB
Smart Energy GB explains.
cares about smart meters,”
“The concept of adding a radio
Cheesewright says. “It has
signal to a meter and creating a
recognised that having a smart meter
smart meter has been around for most
installed is one of the core things
of this century,” he says. “The meters
that every one of us can do in order
themselves don’t have to be very
to make a material difference to
high-tech, but once you’ve reached
the biggest factor in our emissions
a certain point they can do much more
how we generate our
is
which
–
than just report energy usage.”
energy. It’s such a simple, small
Now it’s time to stop thinking of
thing to do, but it’s essential – and
smart meters as a way for us to
what a difference it can make!
simply monitor our own energy, and
concentrate on how these gadgets in
our own homes can help us focus on
the bigger picture – of cutting carbon
emissions and reducing wastage on a
national scale, in an overhauled power
distribution system with smart
meters at its centre.
“The truth of Britain’s energy
system is that we must have enough
capacity to hit 6pm in the middle of
December or January,” Cheesewright
says. “The rest of the time, a lot of
that capacity being created just isn’t
used, and that goes to waste.”
As a result, a great deal of waste is
created in the energy system, which
takes its toll on our environment.
What smart meters will allow us to do
is reduce peak demand by helping to
manage electricity usage intelligently,
something we’ll need to focus on
more as electric cars and heating
The Atlantic puffin – Fratercula arctica
become more widely adopted.
– on Shiant Isles, Outer Hebrides.
“If you charge your car using
Top, goldfinch – Carduelis Carduelis
a charger that knows a full charge
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SMART ENERGY GB

using as
we still had to much energy, but
pay
The smart meterfor it.
has meant we
no longer rely
on
– and what we estimated bills
pay accurately
reflects what
we
a clear in-hom use. The meter has
e
me to see how display that allows
much energy
we use
at different times
of the day, week,
month or year.
And for ultimate
peace of mind,
you can even
put
a cap on how
much you spend.

57%
reduction
by 2030

It’s made me
tumble dryer realise that the
was
power – so now, using a lot of
use it and this where I can, I don’t
has helped to
bring
bills down. I’m
very guilty of
leaving
my computer
on
popping in and all day too, and
out
or check messag to send an email
a lot of energy es. This was using
and costing us
money, so now
I
I’m not using it shut it down if
and I can spend
my hard-earned
cash elsewhe
re.

100%
reduction
by 2050

To find out more
meters, visit smarteabout smart
To reques t an nergygb.org.
installation,
contact your energy
supplier

Ar y chwith pellaf Yr Eil
Werdd ar waith yn
Homebase
Ar y chwith Erthygl
partneriaeth gyfryngau
yn The Times, Weekend
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Digidol

Wrth i’r DU ddechrau ar y cyfnod clo, aeth
sianeli digidol yn offer pwysicach fyth ar gyfer
rhannu gwybodaeth. O fewn wythnos gyntaf y
cyfnod clo, lansiwyd tudalen ar ein gwefan, a
fu ar gael yn amlwg o’r hafan, i roi’r wybodaeth
ddiweddaraf i gwsmeriaid am effaith y pandemig
ar gyflwyno mesuryddion clyfar. Bu i ni adeiladu
teclyn hefyd i helpu cwsmeriaid i gyrraedd
tudalen wybodaeth coronafeirws eu cyflenwr ynni
am wybodaeth fwy penodol.
Gan y gofynnwyd i’r genedl aros gartref,
cydnabuom ar unwaith y byddai’r defnydd o ynni
cartref, ac felly biliau ynni cartref, yn cynyddu. Er
mwyn helpu i arbed ynni, a chan ddilyn ymchwil
a ddangosodd fod llawer o bobl yn treulio mwy
o amser ar y cyfryngau cymdeithasol, crëwyd
ymgyrch gymdeithasol a rannodd awgrymiadau
arbed ynni. Gofynnom i’r gynulleidfa rannu eu
hawgrymiadau arbed ynni eu hunain yn gyfnewid
am hynny. Derbyniom fwy na 600 o’r awgrymiadau
hyn, a defnyddiwyd y gorau ohonynt i greu mwy
o gynnwys ar ffurf fideos, polau a charwselau
delweddau ar draws Facebook, Instagram, a
Twitter. A chyda chaniatâd, fe wnaethom nodi
enw pob cyfrannwr, i ddweud ‘diolch’. Targedwyd
yr ymgyrch hon at gynulleidfa incwm isel a oedd
yn debygol o elwa fwyaf o gyngor ar arbed ynni.
Bu’r canlyniadau’n eithriadol. Roedd ymgysylltu
142 y cant uwchben ein meincnod. Bu cynnydd
o 173 yc cant mewn teimladau cadarnhaol, a
dywedodd 53 y cant o ymatebwyr i’r arolwg
wrthym fod yr hysbysebion wedi gwneud iddynt
feddwl am arbed ynni mewn ffordd newydd. Bu
i Twitter gynnwys y gweithgarwch hwn yn eu
crynodeb o hysbysebion brand gorau yn ystod y
cyfnod clo, ac mae’r ymgyrch wedi mynd ymlaen i
fod ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Effaith Ddigidol
am y defnydd gorau o ddigidol yn ystod Covid-19.

Ar y dde pellaf
Yr Ymgyrch Awgrymiadau
Arbed Ynni
Ar y dde Yr Ymgyrch
Sicrhau
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Er mwyn cefnogi defnyddwyr sydd mewn
amgylchiadau bregus ymhellach gyda chostau
ynni yn ystod y pandemig, lansiwyd cynnwys
gwefan gennym i’w helpu i arbed ynni, yn ogystal
â’u gwneud yn ymwybodol o wybodaeth bwysig
am gymorth a chefnogaeth a allai fod ar gael
iddynt. Crëwyd y cynnwys hwn mewn sawl
fformat hygyrch, gan gynnwys Iaith Arwyddion
Prydeinig (BSL). Gan fod y gymuned F/fyddar
yn ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol brwd,
gwnaethom hyrwyddo ein cynnwys BSL yn eang
ar Facebook ac Instagram i sicrhau bod yr
wybodaeth hon yn cyrraedd cynulleidfa mor eang
â phosib. Cawsom nifer o sylwadau cadarnhaol
o dan y postiadau, gan ein canmol am gyflwyno
cynnwys yn y fformat hwn.

Ar gyfer pobl â mesurydd clyfar yn eu cartref
eisoes, lansiwyd cynnwys gwefan newydd sy’n
rhoi cyngor manwl ar sut y gallant ddefnyddio eu
sgrîn ynni cartref (IHD) i’w helpu i arbed ynni ac
felly arian.
Er mwyn atal brandiau rhag manteisio ar y
pandemig, rhoddodd sianeli digidol waharddiad
yn gyflym ar yr holl gynnwys a hyrwyddir a fu’n
cyfeirio at Covid-19. Fel ymgyrch gwybodaeth i’r
cyhoedd, roedd angen i ni barhau i rannu cyngor
ar ynni gyda’r genedl. O ganlyniad, gwnaethom
gais llwyddiannus am drwydded arbennig gan
Google i hyrwyddo cyngor ar filiau ynni gysylltiedig
â’r coronafeirws gyda chwiliad â thâl (PPC).
Galluogodd hyn i ni helpu’r diwydiant ynni i roi
gwybodaeth i’w gwsmeriaid am yr arweiniad
diweddaraf trwy gydol yr argyfwng.

Wrth i’r cyfyngiadau ddechrau llacio a’r broses
o gyflwyno mesuryddion clyfar gynyddu eto,
lansiwyd ymgyrch gymdeithasol gennym i roi
gwybod i bobl fod gosodiadau yn digwydd
unwaith eto. Ers ei lansio, rydym wedi diweddaru’r
ymgyrch hon i bwysleisio bod mesurau diogelwch
Covid-19 bob amser yn cael eu dilyn yn ystod y
gosodiad.
Er mwyn profi a yw’r cyfryngau cymdeithasol
yn llwyfan effeithiol i gyrraedd perchnogion
busnes, ym mis Tachwedd, fe greom ymgyrch
ficrofusnesau bwrpasol, gan amlinellu
mesuryddion clyfar fel ffordd y gall perchnogion
busnes gael mwy o reolaeth drwy filiau cywir.
Rhedwyd yr ymgyrch ar Facebook a Linkedin.
Perfformiodd y canlyniadau’n dda yn erbyn
y meincnodau sefydledig ar Facebook ac
estynnwyd yr ymgyrch LinkedIn i brofi dull targedu
gwahanol a wellodd ei berfformiad ymhellach.

Ar y chwith Sarah, o’r ymgyrch
Game Changer Portraits
(rhan o ‘Y Chwyldro Tawel’)
29

Adroddiad Blynyddol Ynni Clyfar GB 2020

Adroddiad Blynyddol Ynni Clyfar GB 2020

Polisi a Materion Cyhoeddus

Trwy gydol y flwyddyn hon, mae cyfathrebu â
budd-ddeiliaid wedi bod yn amhrisiadwy o ran
sicrhau bod manteision mesuryddion clyfar yn
ystod y cyfnodau clo’n cael eu deall.
Datblygodd y tîm materion cyhoeddus
weithgarwch allgymorth a amlygodd sut mae
mesuryddion clyfar yn cefnogi pobl sy’n gweithio
o gartref i reoli eu defnydd o ynni hyd yn oed
yn agosach, yn enwedig y rhai sydd ar gyllideb
fach. Roedd y gwaith hwn yn cynnwys pedwar
cylchlythyr i seneddwyr ledled Prydain Fawr yn
ymdrin â materion pwysig, megis manteision
rhagdalu clyfar, awgrymiadau arbed ynni yn
ystod y pandemig a chwalu mythau mesuryddion
clyfar. Cyflwynwyd rhywfaint o’r gwaith hwn mewn
cydweithrediad â National Energy Action ac
Energy Action Scotland.

Ym maes polisi, gwnaeth y tîm gryn dipyn o
waith i sicrhau bod y rhai sy’n llunio polisi yn
deall manteision mesuryddion clyfar a pha
mor hanfodol y maent i gyflawni sero net.
Gwnaethant ymateb i 11 o ymgynghoriadau
ar draws y tair gwlad yn cwmpasu meysydd
fel yr adferiad gwyrdd, effeithlonrwydd ynni,
microfusnesau, tlodi tanwydd a gwefru clyfar ar
gyfer cerbydau trydan.
Un cyflawniad allweddol oedd ein gwaith ar
ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar y fframwaith
ymgysylltu defnyddwyr cydgysylltiedig ar
Fesuryddion Clyfar. Arweiniodd hyn at newid
rhwymedigaethau trwydded a fydd yn sicrhau
bod ein tasg yn y dyfodol yn cyd-fynd ag
anghenion yr ymgyrch, y diwydiant ac, yn
bwysicaf oll, defnyddwyr.

Yn ein tair senedd, parhaodd y gwaith i sicrhau
bod gwleidyddion yn cael gwybod bod yr ymgyrch
yn parhau i ddarparu buddion i aelwydydd.
Gwnaethom hefyd ddarparu sesiynau briffio
gan ein Prif Weithredwr newydd ar gyfer y tri
Gweinidog Ynni ym mhob un o’r Llywodraethau.

Mae’r tîm polisi hefyd wedi cychwyn ar brosiect
dwy flynedd i sicrhau newid yn y sector rhentu
preifat. Bydd hyn yn archwilio sut i ddileu
rhwystrau i osod mesuryddion clyfar yn y sector
defnyddwyr hwn trwy fecanweithiau polisi fel na
fydd neb yn cael ei adael ar ôl.

Yn ychwanegol at y rhain, cynhaliodd y tîm 11
o sesiynau briffio a thrafodaethau un-i-un
gydag ASau, ASCau ac ASAau, yn cwmpasu
nifer o feysydd, o gynnydd y broses gyflwyno
i’r manteision ar gyfer y rhai sydd mewn tlodi
tanwydd, a photensial arloesol mesuryddion
clyfar yn y dyfodol.

Yn ogystal â’n gwaith polisi safonol, roedd y tîm
yn allweddol i sicrhau bod ein holl farchnata a
hysbysebu yn cael eu cadarnhau’n llawn cyn
mynd yn fyw. Roedd yr elfen hanfodol hon o’n
gwaith yn sicrhau cywirdeb a negeseuon clir a
diamwys. Dechreuodd y tîm hefyd greu grŵp
arbenigol o arbenigwyr yn y diwydiant a fydd yn
cefnogi’r gwaith gwirio ffeithiau hwn.

Yng Nghymru, bu ein tîm yn gweithio gyda
swyddogion Llywodraeth Cymru a phwyllgor
Newid yn yr Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion
Gwledig y Senedd ynghylch strategaeth tlodi
tanwydd arfaethedig y genedl. Arweiniodd hynny
at argymhellion i gefnogi’r broses o gyflwyno
strategaeth ddilynol y llywodraeth. Hefyd,
cyn etholiadau 2021 yng Nghymru a’r Alban,
ymgysylltodd y tîm ag awduron maniffesto’r
pleidiau i sicrhau bod yr ymgyrch cyflwyno
mesuryddion clyfar yn ymddangos yn addewidion
y pleidiau

Ar ddiwedd yr hydref, ar y cyd â 2020Health,
cyhoeddwyd yr adroddiad Dyfodol Clyfar i Ofal
Iechyd. Mae hyn yn edrych yn fanwl ar y potensial
ar gyfer mesuryddion clyfar a’u data i gefnogi’r
sectorau iechyd a gofal cymdeithasol. Roedd hwn
yn ddarn helaeth o ymchwil i ddangos manteision
cymdeithasol ehangach y dechnoleg.
I lansio’r adroddiad, cynhaliodd y tîm ddigwyddiad
llwyddiannus i fudd-ddeiliaid gyda thros 55 o
gyfranogwyr a siaradwyr o Smart DCC, Sefydliad
Ynni UCL a 2020Health. Hwn oedd y cyntaf o nifer
o ddigwyddiadau i fudd-ddeiliaid a ddyluniwyd
i rannu canfyddiadau’r ymchwil â sefydliadau
allweddol, fel y rhai yn y sector gofal ac arloeswyr
sy’n ei wasanaethu.
Er gwaethaf cyfyngiadau 2020, parhaodd y
tîm i wneud sawl digwyddiad ennyn diddordeb.
Ym mis Mawrth, cynhaliodd ein tîm yn yr Alban
ddigwyddiad i fudd-ddeiliaid yn Dumfries i
drafod y cyfleoedd y mae mesuryddion clyfar
yn eu darparu i bobl sy’n agored i niwed mewn
ardaloedd gwledig. Mynychodd tua 30 o bobl
y digwyddiad hwn, yn bennaf o’r sector gofal
lleol. Yng ngogledd Cymru, mynychodd y tîm
gynhadledd Plaid Ceidwadwyr Cymru, gan
gyflwyno negeseuon effeithlonrwydd ynni i
ASCau ac ASau.

Bu digwyddiadau ar-lein y tîm hefyd yn
llwyddiannus, gyda thua 500 o gyfranogwyr ar
draws chwe digwyddiad. Roedd y sesiynau ar-lein
hyn yn ymdrin â phynciau fel tlodi tanwydd yn
yr Alban, llwybr Cymru at sero net a manteision
technoleg glyfar i fusnesau bach. Cynhaliwyd
digwyddiadau ymylol hefyd yng Nghynadleddau
Hydref rhithwir Llafur a’r Ceidwadwyr.
Fel rhan o’n gwaith gyda’r gynulleidfa
ficrofusnesau, sefydlwyd perthynas â phedwar
ar ddeg o sefydliadau perthnasol ledled Prydain
Fawr gan gynnwys Enterprise Nation, Busnes
Cymru ac UK Hospitality. Ym mis Rhagfyr trefnwyd
digwyddiad panel ar-lein gyda Business Green
i hyrwyddo manteision mesuryddion clyfar i
fusnesau bach, gan ddefnyddio astudiaethau
achos ac aelodau panel arbenigol i rannu
negeseuon.
Parhaodd y tîm Gohebiaeth Gyhoeddus i
ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel i
ddefnyddwyr ynni a oedd â chwestiynau neu
bryderon am yr ymgyrch. At ei gilydd bu iddynt
ymateb i dros 650 o lythyrau, negeseuon e-bost
a galwadau ffôn gan aelodau o’r cyhoedd.

Ar y dde Digwyddiad
ar-lein Y llwybr i sero-net
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Cysylltiadau â Diwydiant

Yn 2020 esblygodd Ynni Clyfar GB ei ddull er mwyn
meithrin perthynas agosach fyth â’r cyflenwyr
ynni. Canolbwyntiwyd ar roi’r wybodaeth
ddiweddaraf iddynt am ein gweithgarwch
ymgyrchu, gan gynyddu cydweithio a cheisio
adborth cynyddol a dyfnach ar ein gwaith.
Ym mis Mawrth, bu’n rhaid i Ynni Clyfar GB atal ac
ail-gynllunio ei weithgarwch, oherwydd Covid-19.
Gwnaethom ystyried yr wybodaeth ddiweddaraf
am benderfyniadau cyflenwyr ynghylch yr
ymgyrch a data ar effaith atal gweithgarwch
ymgyrchu ar y metrigau allweddol y mae gennym
y dasg o’u cyflwyno. Ar y cyd â chyflenwyr ynni,
penderfynwyd atal yr ymgyrch ennyn diddordeb
defnyddwyr genedlaethol. Trwy gydol y cyfnod
atal gweithgarwch a cham ailgychwyn dilynol yr
ymgyrch genedlaethol, bu i ni gydweithio’n agos
â’r diwydiant i sicrhau bod ein gweithgarwch
ymgyrchu yn cyd-fynd â dull y diwydiant ac yn
diwallu anghenion y diwydiant.
Bu i ni gydweithio’n agos gyda’r Gweithgor
Ailgychwyn a gynullwyd gan BEIS i gefnogi
ailgychwyn yr ymgyrch, gan ddarparu data ar
effaith y pandemig Covid-19 a’r cynnydd mewn
gweithgarwch a gynlluniwyd gan y cyflenwyr ynni.
Rydym yn ddiolchgar i gyflenwyr ynni am gefnogi
ein gwaith ni a gwaith y Gweithgor Ailgychwyn
trwy ddarparu data yn ystod yr argyfwng
Covid-19. Helpodd yr ymgais bob pythefnos i
adeiladu trosolwg treigl o’r ymgyrch gyflwyno
ddomestig a’r tirlun gosod er mwyn cefnogi
aelodau Ynni Clyfar GB a’r Gweithgor Ailgychwyn
i wneud eu penderfyniadau ystwyth eu hunain.
Wrth i ni ailgychwyn ein gweithgarwch cyfathrebu,
gwnaethom ddarparu diweddariadau rheolaidd
a gofynnom am adborth gan gynrychiolwyr ar
Fforwm Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus
Ynni Clyfar GB Bu i ni gydweithio gyda phartïon y
diwydiant ynni ar yr un pryd i sicrhau bod ein dull
gweithredu a’n gweithgarwch posib yn parhau i
gael eu halinio o dan yr amgylchiadau esblygol.

32

Er mwyn cefnogi’r gwaith o greu ein cynllun hir
dymor, hwylusodd Ynni Clyfar GB ymgynghoriad
gyda budd-ddeiliaid allweddol ar ragdybiaethau
cynllunio ar gyfer cam nesaf yr ymgyrch cyflwyno
mesuryddion clyfar. Ar ôl cyflwyno canfyddiadau’r
ymgynghoriad i’n Bwrdd, sefydlwyd gweithgor
ar gyfer y prosiect cynllunio hir dymor. Mae hyn
wedi ein gweld yn gweithio mewn partneriaeth
â’r diwydiant i ddeall sut y gellir dileu rhwystrau i
osodiadau mesuryddion clyfar. Bydd gwaith yn y
maes hwn yn parhau yn 2021.
Er mwyn cefnogi ymhellach ein huchelgais
i gydweithio’n agosach â budd-ddeiliaid,
comisiynwyd ymchwil gennym i gael adborth gan
fudd-ddeiliaid er mwyn:
• cael dealltwriaeth o farn budd-ddeiliaid ar rôl
ac ymgyrch Ynni Clyfar GB
• adeiladu argymhellion o’r fath adborth
ynghylch sut i fwyafu ein dull o wasanaethu
budd-ddeiliaid yn well a mwyafu
effeithlonrwydd yr ymgyrch wrth symud ymlaen

Mae Ynni Clyfar GB yn gwahodd yr holl
aelodau sy’n gyflenwyr ynni i gymryd rhan yn
Fforymau Cysylltiadau Diwydiant Ynni Clyfar
GB. Ehangwyd y rhain yn 2020 trwy greu isgrwpiau, gan ein galluogi i dargedu cyfathrebu
at gydweithwyr perthnasol yn y diwydiant a
hwyluso trafodaethau â ffocws sy’n cyfrannu at
ddatblygu ein gweithgarwch.
Galluogodd hyn i ni drosoli arbenigedd
sy’n benodol i ddisgyblaethau ac i feithrin
cydberthnasau â nifer cynyddol o gynrychiolwyr
unigol sy’n gweithio mewn meysydd allweddol,
gan gynnwys:
• Marchnata
• Cysylltiadau cyhoeddus
• Newyddion ymatebol
• Cwsmeriaid mewn amgylchiadau bregus
• Polisi a materion cyhoeddus
• Annomestig/microfusnesau
Trwy gydol y flwyddyn, cyflwynwyd diweddariadau
ymgyrch ar ein gweithgareddau, gan fynd â
budd-ddeiliaid trwy’r amcanion, strategaeth,
gweithrediadau creadigol a chynlluniau
cyfryngau. Ymgysylltwyd â lansio gweithgareddau
allweddol ar draws sawl sianel, gan ddefnyddio
trafodaethau manwl mewn sesiynau rhithwir
byw, cyfarfodydd dwyochrog a Cheisiadau
am Wybodaeth, fel rhan o broses ymgynghori.
Bydd ymgysylltu dyfnach drwy gylch datblygu
edafedd gwaith allweddol, gan gynnwys
rhagdalu, sicrwydd, rhentwyr a landlordiaid,
a chwsmeriaid sy’n agored i niwed yn cael eu
cynnal yn 2021 a thu hwnt. Gwnaethom hefyd
ddarparu deunyddiau a deunyddiau dadfriffio ar
fewnwelediad Ynni Clyfar GB, comisiynu ymchwil
ac adroddiadau y gall cyflenwyr eu trosoli ar
gyfer eu cyfathrebiadau mesuryddion clyfar eu
hunain.

Mae cyflenwyr yn parhau i allu cyrchu’r holl
gyflwyniadau, adroddiadau a ffeiliau perthnasol
sydd ar gael. Mae’r Ffolder Asedau Ymgyrch yn
cefnogi model hyblyg o rannu asedau i gyflenwyr
eu defnyddio yn eu hymgyrchoedd eu hunain.
Trwy gydol 2020, gwnaethom hefyd barhau
i gyfrannu at drafodaethau drwy amrywiol
gyrff y Rhaglen Gweithredu Mesuryddion
Clyfar, a gynullwyd gan yr Adran Busnes, Ynni a
Strategaeth Ddiwydiannol. Ymysg y rhain oedd y
canlynol:
• Y Grŵp Cyflwyno Mesuryddion Clyfar
• Y Grŵp Gweithrediadau Mesuryddion Clyfar
• Y Fforwm Rheolwyr Gweithredu
• Y Grŵp Rheoli Costau a Gwireddu Buddion
• Y Grŵp Cyfeirio Defnyddwyr
• Y Fforwm Cyflenwyr Annibynnol
• Gweithgor y Peilot Lleol
• Y Gweithgor Ailgychwyn
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Pobl

Mae Ynni Clyfar GB wedi gweld llawer o
newidiadau eleni, gan gynnwys croesawu ein Prif
Weithredwr newydd, Dan Brooke, i’r sefydliad.
Fel pob sefydliad, yr ydym wedi wynebu’r heriau
y mae effaith y pandemig byd-eang wedi’u
hachosi. Rydym yn falch o’r ffordd y mae ein tîm
wedi dod at ei gilydd (er gwaetha’r cyfnodau hir o
weithio o bell) i gefnogi ei gilydd ac i ddod o hyd i
ddulliau newydd o weithio. Isod ceir crynodeb o rai
o’r mentrau rydym wedi’u rhoi ar waith i gefnogi
ein tîm yn ystod y cyfnod hwn:
• ymestyn ein darpariaeth dechnoleg bresennol
i sicrhau bod gennym yr arfau gorau sydd ar
gael i ni i wella ein gallu i gydweithio’n rhithwir.
• asesiadau gorsaf waith o bell.
• hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl i
reolwyr llinell.
• hysbysfwrdd rhithwir i gynnal ymdeimlad o
gymuned mewn byd rhithwir
• sesiynau ffitrwydd rhithwir.
• gweithdai llesiant a symudedd ar-lein.
• hybu cyfarfodydd cerdded i fynd i’r afael â
blinder Zoom.
• cyflwyno ein polisi gweithio o gartref newydd,
fel bod gan y rhai sydd wedi elwa o weithio o
bell yr opsiwn i barhau i wneud hynny ar ôl i ni
ddychwelyd i weithio yn y swyddfeydd.
• ac wrth gwrs, ein cyfran deg o gwisiau
adeiladu tîm ar-lein!
Rydym yn falch o fod wedi ennill y wobr
‘Gweithleoedd Gorau’ am y bedwaredd flwyddyn
yn olynol ac unwaith eto wedi cael ein cydnabod
fel ‘Canolfan Ragoriaeth er Llesiant’. Fe’n
graddiwyd gan gylchgrawn Campaign fel ‘Lle
Gorau i Weithio am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Uchod Arbedwr sgrîn bwrdd
gwyn Thrive Hannukah
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Rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar wella
amrywiaeth a chynhwysiad yn Ynni Clyfar GB.
Rydym wedi ymestyn hyfforddiant A&Ch i’r holl
aelodau staff ac wedi darparu hyfforddiant i’n
rheolwyr ar sut i gefnogi eu timau yn ystod y

pandemig. Eleni rydym wedi cyflwyno prosesau
recriwtio cynhwysol gwell sy’n cynnwys gosod
targed y bydd pob proses recriwtio yn cynnwys
ymgeiswyr o gategorïau a dangynrychiolir yn y
cam cyfweld.
Rydym yn falch o fod wedi ennill statws Arweinydd
Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd (Lefel 3) eleni.
Cyflawnwyd hyn drwy ein cred mewn gweithlu
amrywiol a chynhwysol, gan alluogi ni i recriwtio,
cadw a chefnogi pobl fedrus sy’n cael eu
gwerthfawrogi. Mae gan bob un o’r rhain y cyfle i
gyrraedd eu potensial mewn amgylchedd lle mae
pawb yn dangos urddas a pharch at ei gilydd.
Rydym yn ymroddedig i greu amgylchedd gwaith
cynhwysol; gan hyrwyddo arfer gorau o fewn
y sefydliad a hyfforddi staff/rheolwyr ynghylch
anabledd a nodweddion gwarchodedig eraill.
Rydym yn gwneud hyn trwy sesiynau hyfforddi,
ein Gweithgor Anabledd a Chynhwysiad a thrwy
ein rhaglen lles a CSR, Thrive. Mae hyn yn cynnwys
anfon negeseuon e-bost llawn gwybodaeth
rheolaidd a chynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau
codi ymwybyddiaeth.
Rydym yn mynd ati i hyrwyddo Hyderus o ran
Anabledd i’n holl fudd-ddeiliaid, gan gynnwys ein
cadwyn gyflenwi. Rydym wedi cyflawni hyn mewn
nifer o ffyrdd – drwy’r uwch dîm arweinyddiaeth
a thrwy ein proses gaffael, lle rydym wedi
ychwanegu gwybodaeth at ein ffurflen cyflenwyr
newydd a’n côd ymddygiad busnes i annog
cofrestru sy’n Hyderus o ran Anabledd yn gryf.
Cefnogir y gwaith hwn yn weithredol gan Dan
Brooke, sy’n Hyrwyddwr y Sector Ynni ar Grŵp
Arweinwyr Busnes Hyderus o ran Anabledd y
Llywodraeth; gyda’r nod o yrru’r cynllun Hyderus o
ran Anabledd ymlaen ar draws y DU.
Yn 2020, fel rhan o’n harolwg amrywiaeth a
chynhwysiad, nodwyd bod gan 34% o’n gweithlu
cyflogedig anabledd, salwch neu gyflwr hir dymor
sy’n effeithio ar eu hiechyd corfforol, iechyd
neu ymddygiad meddyliol, eu cof neu eu gallu i
brosesu gwybodaeth.
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Canlyniadau yn erbyn ein targedau
ar gyfer 2020
Mae gan gyflenwyr ynni mawr (y rhai sydd â thros
250,000 o ddefnyddwyr domestig neu’r rhai sy’n
cyflenwi ynni i dros 100,000 o safleoedd busnes)
gyfrifoldeb cyfreithiol dros bennu’r canlyniadau
y maent eisiau i Ynni Clyfar GB eu cyflawni
mewn unrhyw flwyddyn. Maent yn gweithredu’r
cyfrifoldeb hwn trwy bennu pa nodau (a metrigau
o ganlyniad iddynt i alluogi mesur yn erbyn y
cyrchnodau hynny) y dylid eu cynnwys mewn
Fframwaith Rheoli Perfformiad (FfRhP) Ynni
Clyfar GB ar gyfer y flwyddyn. Yna mae ganddynt
gyfrifoldeb hefyd i adolygu perfformiad Ynni
Clyfar GB yn erbyn y nodau hynny trwy gydol y
flwyddyn, gan wneud unrhyw ddiwygiad iddynt
y tybiant y mae ei angen. Mae’r cyflenwyr ynni
mawr wedi gweithredu’r cyfrifoldeb hwn trwy
weithredu fforwm o’r enw fforwm FfRhP. Mae’r
FfRhP wedi cwrdd yn rheolaidd trwy gydol 2020
i adolygu perfformiad parhaus Ynni Clyfar GB. Ei
rôl yw pennu, yn seiliedig ar y perfformiad hwnnw
a’r cynnydd cyffredinol yn y broses o gyflwyno
mesuryddion clyfar, y nodau cywir ar gyfer Ynni
Clyfar GB. Yn 2020 cadeiriwyd y ddau fforwm
FfRhP (domestig ac annomestig) yn annibynnol
gan Maxine Frerk.
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Defnyddir amrywiaeth o ffynonellau ymchwil i
ddarparu’r data y gall perfformiad Ynni Clyfar
GB gael ei fesur yn ei erbyn. Mae dadansoddi
econometrig yn galluogi’r cyflenwyr ynni mawr
a Bwrdd Ynni Clyfar GB i briodoli canlyniadau’n
gywir i weithgareddau Ynni Clyfar GB. Un o’r
ffynonellau data eraill yw’r arolwg cenedlaethol
dwywaith y flwyddyn o agweddau’r cyhoedd at
fesuryddion clyfar ac ynni, a ddarperir gan yr
asiantaeth ymchwil Yonder. Rhagolwg ynni clyfar
yw enw’r ymchwil hon. Mae gan yr arolwg hwn un
o’r grwpiau sampl mwyaf o unrhyw ymchwil sy’n
canolbwyntio ar agweddau’r cyhoedd yn y sector
ynni (sampl ymchwil o dros 14,000 o bobl). Mae
hyn yn golygu ei fod yn darparu barn gadarn am
agweddau cenedlaethol, yn ogystal â darparu
sampl digon mawr i fedru dadansoddi agweddau
grwpiau demograffaidd gwahanol o fewn y sampl
cenedlaethol.
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Metrigau gofyn am/derbyn

Metrigau defnyddio

Metrig

Targed

Mesuriad

Diwedd-H2
2019
Gwaelodlin

Canlyniad
Diwedd-H2
2020

Metrig

Targed

Mesuriad

Diwedd-H2
2019
Gwaelodlin

Canlyniad
Diwedd-H2
2020

1. Gofyn Am/Derbyn yn Bendant (oedolion PF)

Monitor

Rhagolwg ynni
clyfar a gynhaliwyd
gan Yonder

2.90m
Neu 13%

3.30m
Neu 11%

8. Poblogaeth glyfar gyda nodweddion clyfar sy’n adrodd
“Rwy’n rheoli faint o ynni a ddefnyddiaf o gwmpas fy
nghartref yn weithredol.”

Cynnal neu
wella

Rhagolwg ynni
clyfar a gynhaliwyd
gan Yonder (2020)

61%

48%**

2. Gofyn am/derbyn (oedolion PF)

Canran
cynnal neu
wella

Rhagolwg
ynni clyfar a
gynhaliwyd gan
Yonder

11.07m
Neu 35%

11.06m
Neu 38%

9. Poblogaeth glyfar gyda nodweddion clyfar sy’n adrodd
am “lawer iawn o wahaniaeth/tipyn o wahaniaeth” wrth
ateb “Pa wahaniaeth, os o gwbl, ydy cael gosodiad
mesurydd clyfar wedi’i wneud i sut rydych yn defnyddio
ynni adref?”

Cynnal neu
wella

Rhagolwg ynni
clyfar a gynhaliwyd
gan Yonder

41%

40%

Metrig

Targed

Mesuriad

Diwedd-H2
2019
Gwaelodlin

Canlyniad
Diwedd-H2
2020

3. Gwrthodwyr (oedolion PF)

Gostwng
niferoedd
absoliwt

Rhagolwg
ynni clyfar a
gynhaliwyd gan
Yonder

12.65m
Neu 40%

11.65m
Neu 40%

Metrig gwrthod

Agwedd Is-demograffegau
Metrig

Targed

Mesuriad

Diwedd-H2
2019
Gwaelodlin

Canlyniad
Diwedd-H2
2020

4. cf 1-3

Monitro
– cynnal
y ganran
gofyn am/
derbyn
rhagdalu

Rhagolwg
ynni clyfar a
gynhaliwyd gan
Yonder

Amrywiol

Gweler
isod*

Metrig gwerth am arian
Metrig

Targed

5. Asesiad annibynnol o werth am arian prisiau
cyfryngau y telir amdanynt

Mesuriad

Diwedd-H2
2019
Gwaelodlin

Canlyniad
Diwedd-H2
2020

Archwiliad
annibynnol a
gynhaliwyd gan
MediaSense

A:
ardderchog

A:
ardderchog

Metrigau PR
Metrig

Targed

Mesuriad

Diwedd-H2
2019
Gwaelodlin

Canlyniad
Diwedd-H2
2020

6. C
 anran oedolion PF sy’n cofio gweld neu glywed unrhyw
newyddion, erthyglau neu ddarnau barn am fesuryddion
clyfar yn ddiweddar sy’n datgan ei fod wedi peri iddynt
deimlo’n fwy cadarnhaol am fesuryddion clyfar

Cynnal neu
wella

Fel a feintiolwyd
gan ymchwil
annibynnol Hall &
Partners

48%

57%

7. Cyfanswm argraffau cyfryngau a enillir sy’n cynnwys
negeseuon cadarnhaol wedi’u gosod gan Ynni Clyfar GB
am fesuryddion clyfar

Cynnal neu
wella

Fel a feintiolwyd
gan ymchwil
annibynnol Echo
Research

290 miliwn
(Hanner 1 - C1,C2)

669.4million
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290 miliwn
(Hanner 2 C3,C4)***

*Is-demograffegau agwedd

Metrig

Oedolion PF

65+ oed

Incwm isel

Rhagdalu

Rhentwyr

Oddi ar-lein

Gofyn Am/
11%
Derbyn yn
Bendant
(oedolion PF)

9%

10%

13%

13%

8%

Gofyn am/
38%
derbyn
(oedolion PF)

24%

29%

41%

40%

20%

Gwrthodwyr 40%
(oedolion PF)

55%

45%

35%

36%

52%

** (Ni ellir cymharu ffigur Diwedd-H2 2020 â gwaelodlin 2019. Wedi’i gymryd yn hanesyddol o’r Traciwr
defnyddio mesuryddion clyfar Fodd bynnag, oherwydd y coronafeirws, ni chynhaliwyd yr ymarfer
tracio defnydd yn 2020. Oherwydd hynny, cymerwyd canlyniadau diwedd-H2 2020 ar gyfer metrig 8
o’r Rhagolwg ynni clyfar ac ni ellir eu cymharu â’r lefel waelodlin ar ddiwedd 2019, oherwydd y newid
yn y cyfrwng ymchwil a ddefnyddir)
*** Gwaelodlin yn deillio o lefel weithgarwch diwedd-2019

Microfusnesau
Ar gyfer 2020, gofynnodd y fforwm FfRhP
annomestig i ni fonitro dau ddangosydd
allweddol:
• lefelau ymwybyddiaeth y gobeithiant y byddant
yn uwch na lefelau cyfredol bod mesuryddion
clyfar ar gael i fusnesau
• lefelau gofyn am/derbyn
Bu i ni fonitro perfformiad trwy gydol y flwyddyn
ac adrodd y canlyniadau diweddaraf i’r fforwm

FfRhP.Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd 62 y cant
o ficrofusnesau â’u safleoedd eu hunain yn
ymwybodol bod mesuryddion clyfar ar gael i
fusnesau a byddai 21 y cant o ficrofusnesau
mewn adeiladau naill ai’n gofyn am neu’n derbyn
mesurydd clyfar (o ymchwil a berfformiwyd gan
Yonder yn 2021). Y lefelau diwedd 2020 ar gyfer
y ddau ddangosydd hyn yw’r waelodlin y byddwn
bellach yn adrodd ar berfformiad yn ei herbyn
yn 2021 (gweler yr adran ddilynol ar tud 47 am
fanylion).
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Rheolaeth amgylcheddol

Cyflawniadau amgylcheddol
Mae lleihau ein heffaith amgylcheddol yn
bwysig i ni. Mae gweithio mewn partneriaeth â’r
Ymddiriedolaeth Garbon i fesur hyn yn erbyn
eu safonau yn ddull allweddol o ddangos ein
llwyddiant yn y maes hwn. Rydym yn falch o
adrodd ein bod wedi llwyddo i fodloni Safon
Garbon yr Ymddiriedolaeth Garbon yn 2019/20
gyda gostyngiad absoliwt o 22.5 y cant yn ein hôl
troed dros y 2 flynedd ddiwethaf.
Mae’r gostyngiad hwn gyfwerth â char cyffredin
yn gyrru o gwmpas cylchedd y ddaear bron 7 o
weithiau!
Yn 2020, bu i ni ailgylchu 92 y cant o’n gwastraff,
sef gwelliant 10 y cant o ddechrau ein cofnodion
yn 2016. Mae’n bwysig i ni nad oes yr un ran o’n
gwastraff yn mynd i safleoedd tirlenwi, felly
rydym yn cymryd rhan mewn cynllun ‘dim byd i’w
dirlenwi’ lle mae ein gwastraff yn cael ei brosesu
i ddarparu gwres a dŵr poeth i dros 100,000 o
gartrefi yn y DU.

Ymgysylltu â Staff
Ni ellir lleihau ein heffaith amgylcheddol heb
weithlu ymgysylltiedig sy’n gwbl gefnogol i’n holl
fentrau. Un o’n mentrau allweddol yn 2020 oedd
creu dogfen ymgynefino amgylcheddol sy’n
dangos sut y gall pob un ohonom fod yn fwy
cynaliadwy yn y gwaith, yn ein cartrefi ac yn ein
cymunedau ehangach. Defnyddir hyn fel rhan
o’r broses croesawu aelodau newydd o’r tîm i’w
hysbysu am ein blaenoriaethau amgylcheddol,
a hefyd ennyn eu diddordeb i chwarae rôl yn
y gwaith o feithrin ethos o gynaladwyedd i
gefnogi’r nodau sefydliadol ehangach.
Cynhaliwyd nifer o sesiynau ennyn diddordeb
staff trwy gydol 2020 i addysgu ac ysbrydoli ein
tîm i isafu eu hôl troed carbon yn y gwaith ac
yn y cartref. Rydym wedi addasu hyn yn ystod y
cyfnod estynedig o weithio o gartref trwy rannu
erthyglau defnyddiol, awgrymiadau gwych a
storïau ysbrydoliaethus.

Cynnyrch moesegol
Un o’n hamcanion amgylcheddol yw adolygu
cynnyrch a nwyddau a ddefnyddir yn ein
swyddfeydd yn rheolaidd i sicrhau yr isafir ein
heffaith amgylcheddol. Rydym wedi gorfod
ymaddasu yn 2020 i sicrhau ein bod yn cynnal
ein safonau amgylcheddol pan oedd ein tîm yn
gweithio o gartref. Gwnaethom weithio mewn
partneriaeth â menter gydweithredol foesegol i
gyflenwi pecyn deunydd ysgrifennu sy’n llesol i’r
amgylchedd i’n tîm sy’n cynnwys padiau ysgrifennu
wedi’u hailgylchu, nodiadau gludiog a pheniau
wedi’u gwneud o boteli plastig wedi’u hailgylchu
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Ein hymgyrch yn 2021

Bydd ein gweithgarwch marchnata a chyfathrebu yn parhau yn 2021
ar raddfa debyg i’r hyn a gynlluniwyd ar gyfer 2020. Mae ein cyllideb
ar gyfer 2021 yn cyfateb i’r gyllideb ar gyfer 2020. Mae ein tasg a sut
rydym yn bwriadu ei chyflawni wedi’i disgrifio’n llawn yng Nghynllun
ennyn diddordeb defnyddwyr a chyllideb 2021 Ynni Clyfar GB

Maes

Metrig

Diwedd-H2 2020
Gwaelodlin

Metrigau PR

5. C
 anran oedolion PF sy’n cofio gweld neu

57%

Cynnal neu
wella

6. C
 yfanswm argraffau cyfryngau a enillir sy’n

669.4 miliwn

Cynnal neu
wella

7. Poblogaeth glyfar gyda nodweddion clyfar
sy’n adrodd “Rwy’n rheoli sut rwy’n defnyddio
ynni yn fy nghartref yn weithredol”

48%

Cynnal neu
wella

8. P
 oblogaeth glyfar gyda nodweddion clyfar
sy’n adrodd am “lawer iawn o wahaniaeth/
tipyn o wahaniaeth” wrth ateb “Pa
wahaniaeth, os o gwbl, ydy cael mesurydd
clyfar wedi’i wneud i sut rwy’n defnyddio ynni
gartref?”

40%

Cynnal neu
wella

9. C
 yfradd redeg wythnosol dreigl o
osodiadau mesurydd clyfar (gan ddefnyddio
mesuryddion trydan fel procsi aelwyd)

c. 44,000 yr
wythnos

Monitro

Ein rôl fydd parhau i annog derbyn mesuryddion
clyfar a dylanwadu ar ymddygiad defnyddwyr er
mwyn iddynt elwa o’r dechnoleg hon. Gan fod 58 y
cant o ddefnyddwyr eto i gael gosodiad mesurydd
clyfar, mae graddfa’r dasg yn fawr o hyd.

cynnwys negeseuon cadarnhaol wedi’u gosod
gan Ynni Clyfar GB am fesuryddion clyfar

Yr ymgyrch ddomestig
Wrth ddilyn y nod bras hwnnw, mae fforwm
domestig y FfRhP wedi pennu’r metrigau
a thargedau a ganlyn ar gyfer yr ymgyrch
ddomestig yn 2021:

Maes

Metrig

Gofyn am/
Derbyn

1. Canran poblogaeth oedolion PF heb
fesuryddion clyfar sy’n datgan y byddent
yn gofyn am neu dderbyn mesurydd
clyfar o fewn y chwe mis nesaf.
2. Nifer y bobl yn y boblogaeth oedolion
PF heb fesuryddion clyfar sy’n datgan
y byddent yn gofyn am neu dderbyn
mesurydd clyfar os caiff ei gynnig iddynt
o fewn y chwe mis nesaf.
3. cf 1-2 ar gyfer oedolion Incwm Isel,
Rhagdalu, Rhentwyr, Dros 65 oed ac Oddi
Ar-lein

Gwrthod

Agwedd Isdemograffegau

Metrig gwerth 4. Asesiad annibynnol o werth am arian
am arian
prisiau cyfryngau y telir amdanynt

glywed unrhyw newyddion, erthyglau neu
ddarnau barn am fesuryddion clyfar yn
ddiweddar sy’n datgan ei fod wedi peri iddynt
deimlo’n fwy cadarnhaol am fesuryddion clyfar

Metrigau
defnyddio*

Diwedd-H2 2020
Gwaelodlin

Targed

11.06m Neu
38%

Canran cynnal
neu wella

11.65 Neu 40%

Gostwng
niferoedd
absoliwt

Monitro –
cynnal y
ganran gofyn
am/derbyn
rhagdalu
A: ardderchog A: ardderchog

Amrywiol.
Gweler
tudalen 40

Gosodiadau

Argaeledd
Meddyliol

10. C
 rybwyll mesuryddion clyfar yn ddigymell
fel ‘cynnyrch neu wasanaeth sy’n eich
helpu i reoli’ch defnydd o ynni yn yr aelwyd’
(oedolion PF)

Ymholiadau

11. Chwiliadau Google am wybodaeth bositif ar
fesuryddion clyfar, gan gynnwys sut i gael un
(ds. Mesur seiliedig ar fynegai.

Parodrwydd

12. Poblogaeth heb fesuryddion clyfar sy’n
barod iawn/weddol barod i ganiatáu i rywun
yn eu cartref i osod mesurydd clyfar

Targed

(w/d 4ydd Hyd –
w/d 20fed Rha)
37%
Monitro
(Cyfartaledd
Ch4 2020)
59

Monitro

(Cyfartaledd
Ch4 2020)
46%
(Cyfartaledd
Ch4 2020)

Monitro

*DS. Mae geiriad y cwestiwn yn yr arolwg ar gyfer metrigau 7 ac 8 wedi cael ei ddiwygio ar gyfer
dechrau 2021. Mae cymariaethau â’r waelodlin diwedd-2020 yn berthnasol o hyd gan fod y newid i’r
geiriad yn fach ac yn annhebygol o effeithio ar lefelau cymeradwyo
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Yr ymgyrch microfusnesau
Mae fforwm domestig y FfRhP wedi adolygu
a rhoi cyfarwyddyd ar y rôl y bydd Ynni Clyfar
GB yn eu chwarae wrth gyflwyno’r ymgyrch
microfusnesau. Mae manylion ar gael yn y
cynllun ennyn diddordeb defnyddwyr ar gyfer
2021. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys gweithgarwch
gweithredu yn y sianeli a ganlyn:
• ffurfio partneriaethau â grwpiau cynrychioli
a defnyddio eu sianeli cyfathrebu â’u
haelodaeth eu hunain
• gweithio gyda chyfryngwyr trydydd parti (TPI)
fel eu bod yn defnyddio eu sianeli cyfathrebu
â’r busnesau y maent yn cydweithio â nhw
• cyfryngau a enillir (cysylltiadau cyhoeddus
ymatebol a rhagweithiol)
• cyfryngau a brynir (gyda ffocws ar y
cyfryngau masnach); a
• hysbysebu ar y radio.
Mae fforwm annomestig y FfRhP wedi cadarnhau
i Ynni Clyfar GB y bydd y cyflenwyr, o ran
monitro perfformiad yn 2021, eisiau gwerthuso
perfformiad yn erbyn y metrigau a thargedau a
ganlyn:

Diwedd-H2
2020
Gwaelodlin

Targed

1. Y
 mhlith microfusnesau â’u safleoedd eu
hunain, ymwybyddiaeth bod mesuryddion
clyfar ar gael i fusnesau

62%

Cynnydd

Gofyn am/
Derbyn

2. Y
 mysg microfusnesau â’u safleoedd eu
hunain

21%

Cynnydd

Installations

3. C
 yfradd redeg wythnosol dreigl o
osodiadau mesurydd clyfar (gan
ddefnyddio mesuryddion Trydan fel
procsi aelwyd)

c. 1,800 o
osodiadau yr
wythnos

Monitro

Maes

Metrig

Ymwybyddiaeth

(w/d 4ydd Hyd –
w/d 20fed Rha)
DS: mae’r ffigur
yn cynnwys
gosodiadau
mesuryddion
manwl, diffiniad
procsi ar gyfer
microfusnesau
a ddefnyddir
yn seiliedig ar
ddefnydd kWh,
yn hytrach na
chyflogeion

Ar y dde Gweithgarwch
microfusnes ar waith
gyda The Syrup Room
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Gwybodaeth rheoli a gweinyddol

Mae rôl ac amcanion Ynni Clyfar GB wedi eu
sefydlu o fewn y gyfraith a’u disgrifio yn yr
Addasiadau i Amodau Safonol y Trwyddedau
Cyflenwi Trydan a Nwy, y Trwyddedau Dosbarthu
Trydan a’r Trwyddedau Cyflenwi Nwy (Mesuryddion
Clyfar). Mae’r rhain yn datgan mai amcanion Ynni
Clyfar GB yn 2020 oedd:

Wrth gefnogi’r amcanion hyn, mae model busnes
Ynni Clyfar GB yn cynnwys gweithgareddau
marchnata a chyfathrebu. Mae ein tîm staff yn
cynnwys tair adran (Marchnata, Cyfathrebu a
Gweithrediadau).

Manylir tîm rheoli’r corff isod:

Claire Baines
Dirprwy Gyfarwyddwr
Strategaeth a
Mewnwelediad

Dan Brooke
Prif Weithredwr

Phillippa Brown
Dirprwy Gyfarwyddwr
Cynulleidfaoedd
Arbenigol

Robert Cheesewright
Cyfarwyddwr
Cyfathrebu

Josh Coe
Pennaeth Cysylltiadau
Cyhoeddus

Alistair Gibbons
Cyfarwyddwr
Gweithrediadau

Laura Gurnett
Dirprwy Gyfarwyddwr
Cysylltiadau
Cyhoeddus Dros Dro

Fay Jennings
Dirprwy Gyfarwyddwr
Cysylltiadau
Cyhoeddus

Fflur Lawton
Pennaeth Materion
Cyhoeddus

Iagan MacNeil
Pennaeth Polisi

Penny Mills
Pennaeth Digidol

Steve Osaer
Pennaeth Brand
a Hysbysebu i
Ddefnyddwyr

Marcus Reidy
Pennaeth
Mewnwelediad

Sorrel Shalet
Pennaeth Pobl

Peta Simey
Pennaeth
Gweithrediadau
Marchnata

Victoria Spooner
Pennaeth Cysylltiadau
â Diwydiant

Chris Taggart
Cyfarwyddwr
Marchnata

Peter Thorne
Pennaeth Technoleg

Shaun Tyndall
Pennaeth Cyllid a
Gweithrediadau

• adeiladu hyder defnyddwyr mewn systemau
mesuryddion clyfar sy’n cael eu gosod gan
gyflenwyr nwy a thrydan;
• cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth
defnyddwyr o’r defnydd o systemau
mesuryddion clyfar (a’r wybodaeth a gesglir
trwyddynt);
• cynyddu parodrwydd defnyddwyr ynni i
ddefnyddio systemau mesuryddion clyfar i
newid eu hymddygiad er mwyn iddynt ostwng
eu defnydd o ynni; ac
• mewn perthynas â Defnyddwyr Ynni
mewn Anheddau Ynni Domestig yn unig,
cynorthwyo defnyddwyr ar incwm isel neu
ar fesuryddion rhagdalu, neu’r defnyddwyr
hynny sydd efallai’n profi rhwystrau
ychwanegol wrth fedru gwireddu buddion
systemau mesuryddion clyfar oherwydd eu
hamgylchiadau neu nodweddion penodol, i
wireddu buddion systemau mesuryddion clyfar
ac ar yr un pryd parhau i gynnal lefel ddigonol
o gynhesrwydd a diwallu eu hanghenion eraill o
ran ynni
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Cyfarwyddwyr anweithredol

Mae Ynni Clyfar GB yn gwmni nid er elw,
cyfyngedig trwy warant.
Mae’r cwmni wedi ei lywodraethu gan Fwrdd,
y mae ei gyfansoddiad wedi ei ddisgrifio yn
ôl y gyfraith, wedi ei arwain gan gadeirydd
annibynnol. Mae’r Bwrdd yn cynnwys:
• Cadeirydd
• 2 gyfarwyddwr a enwebir gan Gyngor ar
Bopeth a chan gynrychioli nhw
• 2 gyfarwyddwr sy’n cynrychioli defnyddwyr
ynni
• 2 gyfarwyddwr a enwebir gan gyflenwyr ynni
domestig bach a chan gynrychioli nhw
• 1 cyfarwyddwr a enwebir gan gyflenwyr ynni
annomestig a chan gynrychioli nhw

Mae cyfnod cyfarwyddwyr unigol yn ymestyn
i’r cyfarfod blynyddol cyffredinol a ddaw dwy
flynedd ar ôl iddynt gael eu penodi (er y gallant
gael eu hailbenodi). Mynychir cyfarfodydd Bwrdd
Ynni Clyfar GB hefyd gan arsylwyr a enwebir
gan ac sy’n cynrychioli’r Ysgrifennydd Gwladol
dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
a gweithredwyr y rhwydweithiau ynni. At hynny,
mae Ynni Clyfar GB wedi ymestyn gwahoddiad i
Ofgem, Cadeirydd y fforwm FfRhP a Chadeirydd
y Pwyllgor Archwilio a Risg i arsylwi cyfarfodydd y
Bwrdd.

Rhoddir manylion cyfarwyddwyr Ynni Clyfar GB yn ystod 2020 isod.

Mark Lund (Cadeirydd)
(wedi’i benodi
1af Ion 2016)

Alexander Constanti
(wedi’i benodi
23ain Ion 2020)

Daren Carter
(wedi’i benodi
6ed Tac 2020)

Pamela Conway
(wedi’i benodi
18fed Hyd 2019)

Steven Day
(wedi’i benodi
6ed Meh 2019)

Jill Dougan
(wedi’i benodi
24ain Med 2019)

Andrew Green
(wedi’i benodi
7fed Gor 2020)

Richard Hughes
(wedi’i benodi
24ain Med 209)

Christopher Macleod
(wedi’i benodi
11eg Mai 2016)

Fiona Mayo
(wedi’i benodi
7fed Gor 2020)

Penny Shepherd
(wedi’i benodi
14eg Meh 2018)

Edward Tarelli
(wedi’i benodi
11eg Ebr 2019)

Chris Adams
(wedi ymddiswyddo
3ydd Meh 2020)

Andrew Coleman
(wedi ymddiswyddo
12fed Maw 2020)

Belinda Moore
(wedi ymddiswyddo
16fed Gor 2020)

Stephen Rimell
(wedi ymddiswyddo
8fed Ebr 2020)

• 1 cyfarwyddwr a enwebir gan gyflenwyr ynni
annomestig yn unig a chan gynrychioli nhw
• 6 chyfarwyddwr a enwebir gan gyflenwyr
ynni perthnasol (h.y. cyflenwyr ynni domestig
sydd â thros 250,000 o gwsmeriaid) a chan
gynrychioli nhw

James Taylor
(wedi’i benodi
3ydd Mai 2017)
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Dhara Vyas
(wedi’i benodi
6ed Tac 2018)
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Pwyllgor archwilio a risg

Mae’r Bwrdd yn cael ei gefnogi yn ei waith gan
Bwyllgor Archwilio a Risg (PAR), is-bwyllgor a
gadeirir yn annibynnol. Mae’r PAR, a gadeirir gan
Hugh Spicer, yn cwrdd pedair gwaith y flwyddyn.
Ei aelodaeth yn 2020 oedd:
• Hugh Spicer (Cadeirydd annibynnol wedi’i
gyfethol)
• Christopher MacLeod (Cyfarwyddwr,
penodwyd Medi 2018)
• Belinda Moore (Cyfarwyddwr, penodwyd Medi
2018, ymddiswyddodd Gorffennaf 2020)
• Brian Stratton (Aelod pwyllgor wedi’i gyfethol
ac arsylwr cyfarfodydd y Bwrdd wedi’i enwebu
gan weithredwyr y rhwydweithiau ynni)
• Dhara Vyas (Cyfarwyddwr, penodwyd
Tachwedd 2018)
Yn ystod 2020, y prif feysydd y canolbwyntiodd y
PAR arnynt oedd:
• adolygu gwerth am arian ein cynllun cyfryngau;
• y gofrestr risgiau;
• polisïau ariannol allweddol (e.e. caffael a
rheolaeth drysorlys);

Aelodaeth

Roedd y Partner Archwilio allanol yn bresennol
mewn dau o’r cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn.
Mae’r PAR yn fodlon ar ymagwedd y sefydliad
at reoli risg a rheolaeth fewnol ac nid yw wedi
adrodd i’r Bwrdd am unrhyw bryderon perthnasol.
Mae cadeirydd y PAR hefyd yn adrodd i aelodau
ar waith y pwyllgor hwn yng Nghyfarfod Blynyddol
Cyffredinol y cwmni.
Pwyllgor Tâl Cydnabyddiaeth
Mae’r Bwrdd wedi ei gefnogi gan is-bwyllgor
tâl cydnabyddiaeth hefyd. Mae’r pwyllgor hwn
yn cwrdd unwaith y flwyddyn i adolygu tâl
cydnabyddiaeth yr uwch dîm arweinyddiaeth.
Cadeirir y pwyllgor gan Gadeirydd y Bwrdd. Yn
2020 bu aelodaeth y pwyllgor yn cynnwys Mark
Lund, Steven Day, Jill Dougan a Chris MacLeod.

Mae aelodaeth Ynni Clyfar GB yn cynnwys
cyflenwyr ynni: cyflenwyr perthnasol, cyflenwyr
domestig bach a chyflenwyr annomestig. Mae’r
Bwrdd yn croesawu pob cais gan gyflenwyr ynni
trwyddedig i fod yn aelod.

Rhif Cwmni:

08455995

Swyddfa Gofrestredig:

1 Alfred Mews,
London, W1T 7AA

Ysgrifennydd Cwmni:

Alistair Gibbons

Gwefan:

smartenergyGB.org/cy

Bancwyr:

Barclays Bank Plc,
27 Soho Square,
Llundain, W1D 3QR

Cyfreithwyr:

Bates Wells Braithwaite LLP,
10 Queen Street Place,
Llundain, EC4R 1BE

Archwilwyr:

Crowe U.K. LLP,
St Bride’s House,
10 Salisbury Square,
Llundain, EC4Y 8EH

• adolygu’r cynllun dirprwyo;
• adolygiad o arfer gorau llywodraethu; a
• pharatoi’r cyfrifon diwedd blwyddyn a’r broses
archwilio
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Yr amgylchedd busnes

Mae ein gweithgareddau, costau a risgiau’n ddibynnol ar amgylchedd
ehangach yr ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, yn ogystal â’i
harweinyddiaeth lwyddiannus gan y llywodraeth a’i chyflwyniad gan
gyflenwyr ynni a phartïon eraill yn y rhaglen mesuryddion clyfar.
Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth bellach
am sut rydym wedi perfformio yng nghyd-destun
yr amgylchedd ehangach hwnnw.

Nid yw Ynni Clyfar GB yn atebol i dalu treth
gorfforaethol ar ei elw masnachu, fel a
gadarnhawyd gan Gyllid a Thollau EM. Yn wir, addelir pob elw i gyflenwyr ynni. Gan hynny, rydym yn
adrodd gwarged o ddim byd. Gan hynny, nid yw
treth yn daladwy ar ein gwargedion masnachu
ond rydym yn talu treth, yn llawn, ar log banc a
dderbynnir.

Adolygiad ariannol o 2021
Rydym yn gwmni nid er elw. Rydym wedi ein
hariannu ar sail flynyddol. Rydym yn cytuno ar
ein cyllideb yn flynyddol ac yn derbyn cyllid gan
gyflenwyr ynni domestig yn 2020, gan adlewyrchu
rhwymedigaethau cyfreithiol yr Amodau Safonol
Cyflenwi Nwy a Thrydan, y Trwyddedau Dosbarthu
Trydan a Chludo Nwy.

Ar 31ain Rhagfyr 2020, ein hasedau net oedd
£0.374m (2019: £0.374 miliwn), gan gynrychioli
gwarged cronedig y sefydliad.

Cyllideb blwyddyn ariannol 2020 yn wreiddiol oedd
£36.665miliwn (2019: £48.434miliwn).

Y cyfanswm asedau sefydlog ar 31ain Rhagfyr 2020
oedd £0.094 miliwn (2019: £0.188 miliwn).

Daeth blwyddyn Ynni Clyfar GB i ben gyda
threuliau gweithredu o £31.189miliwn (2019:
£39.734miliwn). Roedd y mwyafrif o’r gwariant hwn
yn ymwneud ag ymgyrchoedd ennyn diddordeb
y cyhoedd gan gynnwys hysbysebu, cysylltiadau
cyhoeddus, ymchwil gyda defnyddwyr a
chyfathrebu a digwyddiadau budd-ddeiliaid.

Codwyd anfonebau gwerth £13.9 miliwn (heb
TAW) ar gyfer gweithgareddau chwarter cyntaf
2021 cyn 31ain Rhagfyr 2020 yn unol â’n cyllideb
gymeradwy. Mae’r holl anfonebau wedi eu gohirio
ac yn ymddangos ar y fantolen o fewn credydwyr.
Mae anfonebau heb eu talu ar 31ain Rhagfyr 2020
wedi eu cynnwys o fewn dyledwyr masnach.

Mae’r Datganiad Incwm ac Enillion Dargadwedig
ar dudalen 41 yn cyflwyno gwarged o ddim byd.
Mae’r arian sydd wedi ei arbed yn erbyn ein
cyllideb wedi ei drin fel gostyngiad yn incwm y
flwyddyn yn unol â FRS102.

Polisi’r bwrdd yw adolygu sefyllfa ariannol y
sefydliad yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn a
hefyd ar ddiwedd y flwyddyn. Mae wedi adolygu’r
sefyllfa ariannol ym mhob un o’i gyfarfodydd yn
ystod 2020.

Ein costau staff oedd £5.019miliwn (2019:
£5.201miliwn), a gellir dod o hyd i ddadansoddiad
o hyn yn nodyn rhif 3 y cyfrifon. Gellir dod o hyd
i fanylion tâl cydnabyddiaeth uwch reolwyr yn
nodyn rhif 3 hefyd.
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Rhagolwg ariannol ar gyfer 2021
Trwy bleidlais, cymeradwyodd ein haelodau sy’n
gyflenwyr ynni ein cyllideb o £36.640 miliwn ar
gyfer yr ymgyrch ddomestig yn 2021 ac £1.649
miliwn ar gyfer yr ymgyrch annomestig. Gellir
dod o hyd i fanylion ein Cynllun Ennyn Diddordeb
Defnyddwyr a chyllideb 2021 ar ein gwefan yn
smartenergyGB.org/cy.
Roedd ein cynlluniau ar gyfer 2021 yn seiliedig
ar ddadansoddiad o raddfa’r ymgyrch y mae ei
hangen i gyflawni’r cyfrifoldebau a amlinellwyd ar
ein cyfer yn 2021 gan y fforwm FfRhP o gyflenwyr
ynni mawr (ar gyfer domestig ac annomestig).
Mae’n ddyletswydd ar y cyflenwyr ynni mawr i
gadw’r targedau FfRhP y maent yn rhoi’r dasg
o’u cyflwyno i Ynni Clyfar GB o dan adolygiad.
Petaent yn newid ein targedau FfRhP ar gyfer y
flwyddyn unrhyw bryd yn 2021 gallai hynny gael
effaith faterol ar ein cynlluniau a chyllideb ar
gyfer 2021.
Bydd tracio effaith barhaus y pandemig yn
hollbwysig. Bydd angen i Ynni Clyfar GB fod
yn hyblyg i addasu gweithgarwch i ddiwallu
anghenion yr ymgyrch wrth iddi symud ymlaen.
Os bydd y Rhaglen Gweithredu Mesuryddion
Clyfar yn methu â chyflwyno elfennau technegol
sy’n weddill yr isadeiledd mesuryddion fel a
fwriedir ar gyfer 2021, gallai hyn arwain at
bryderon cyhoeddus am gyflwyno mesuryddion
clyfar a/neu niwed i enw da mesuryddion clyfar.
Os bydd cyflenwyr ynni’n methu â chyflwyno eu
rhwymedigaethau o ran trefnu apwyntiadau
gosodiad neu osod mesuryddion clyfar at
safon ddigonol, gallai hyn effeithio’n andwyol ar
enw da Ynni Clyfar GB a fydd yn cyfarwyddo’r
cwsmeriaid i gychwyn eu teithiau cwsmer gyda’r
cyflenwyr ynni hynny yn 2021. Gallai unrhyw
fethiant o’r fath gan gyflenwyr ynni arwain hefyd
at amharodrwydd ehangach y cyhoedd i ofyn am
neu dderbyn gosodiadau mesurydd clyfar.
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Gallai unrhyw un o’r sefyllfaoedd hyn gael effaith
faterol ar allu Ynni Clyfar GB i gwrdd â’i dargedau
yn 2021. Gallai hyn olygu bod Ynni Clyfar GB yn
addasu (trwy naill ai isafu, ailgyfeirio neu gynyddu
o fewn terfynau’r gyllideb sydd ar gael) maint
y gweithgarwch a gyflawnir yn 2021 i gynnal
brwdfrydedd defnyddwyr dros fabwysiadu
mesuryddion clyfar.
Gwerth am arian
Pan sefydlwyd Ynni Clyfar GB yn rhan olaf 2013,
fel rhan o’i broses o bennu cyfeiriad strategol y
cwmni, ystyriodd y Bwrdd y ffordd orau i’r cwmni
sicrhau ei fod yn adlewyrchu ei rwymedigaethau
cyfreithiol i gyflwyno gwerth am arian yn ei
weithgareddau a gweithrediadau.
Ar y pryd ystyriodd y cwmni nifer o fodelau
gwerth am arian gwahanol. Byddai pob un
yn penderfynu sut y gallai’r cwmni ddangos
y canlynol yn gyson i gyflenwyr ynni - bod y
cwmni, trwy safonau llywodraethu Bwrdd Ynni
Clyfar GB, yn rhoi sicrwydd eu bod yn cyflawni
rhwymedigaethau eu trwyddedau i wneud “y
cyfryw bethau o fewn [eu] pŵer/pwerau i sicrhau
bod [Ynni Clyfar GB] wrth gyflawni ei amcanion
yn gweithredu mewn ffordd dryloyw, diduedd a
chost-effeithiol sy’n cynrychioli gwerth am arian”.
Er nad yw Ynni Clyfar GB yn y sector cyhoeddus,
penderfynodd y Bwrdd y dylem adlewyrchu’r
model cost-effeithiolrwydd/gwerth am arian
uchaf ei barch a ddefnyddir gan sefydliadau
gwasanaeth cyhoeddus - sef y model
a ddatblygwyd gan Y Swyddfa Archwilio
Genedlaethol (NAO).

Defnyddir y model NAO yn eu holl asesiadau
annibynnol o gost-effeithiolrwydd a gwerth
am arian cyrff cyhoeddus y Deyrnas Unedig,
sefydliadau darparu gwasanaethau (sy’n
berthnasol i Ynni Clyfar GB pan fyddwn yn
cyflwyno ymgyrchoedd trwy sianelau o dan ein
rheolaeth ein hunain) a chyrff comisiynu. Mae’r ail
hefyd yn berthnasol i Ynni Clyfar GB pan fyddwn

yn comisiynu sefydliadau eraill i gyflwyno rhannau
o’n hymgyrch ar ein rhan, megis elusennau a
gontractir fel rhan o’n rhaglen partneriaethau
marchnata.
Amlinellir y model ar gyfer asesu costeffeithiolrwydd/gwerth am arian isod, ar ffurf
diagram fel a gyhoeddwyd gan NAO:

Comisiynydd / Darparwr gwasanaeth
Dylanwadau
eraill

Amcanion

Proses
Adnoddau

Allbynnau

Mewnbynnau

Economi

Isafu cost yr
adnoddau a
ddefnyddir ac
ystyried ansawdd
ar yr un pryd

Effeithlonrwydd
Relationship
Perthynas rhwng
allbynnau, e.e.
gwasanaethau, a’r
adnoddau a
ddefnyddir i’w
cynhyrchu

Deilliannau
(bwriadol ac
anfwriadol)

Effeithiolrwydd

Extent to which
objectives are
achieved and the
relationship between
intended and actual
impacts of a service

Cost-effeithiolrwydd

Defnydd optimaidd o adnoddau i gyflawni’r
canlyniadau arfaethedig

Yn cyfrannu at fesur...
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Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB yn defnyddio’r model
hwn yn ei brosesau datblygu cyllideb, ac yn ei
oruchwyliaeth o werth am arian Ynni Clyfar GB wrth
gyflwyno gweithgareddau arfaethedig.
Mae’n rhwymedigaeth ar Fwrdd Ynni Clyfar GB i
adrodd i ba raddau y mae gwariant yn cynrychioli
gwerth am arian.
Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi rhoi sylw agos i’r
ffordd y mae Ynni Clyfar GB yn cymhwyso ei fodel
gwerth am arian ac yn defnyddio ei arian. Mae’r
Bwrdd yn paratoi’r datganiadau ariannol gyda
thanwariant o £7.2miliwn yn erbyn ei gyllideb ar
gyfer 2020.
Mae’r tanwariant hwn o ganlyniad i:
• stopio gweithgarwch cyfathrebu sylweddol yn
ystod y flwyddyn o ganlyniad i’r cyfnod clo.
• gohirio’r peilot lleol tan 2021
• arbedion o weithio o gartref yn gyffredinol yn
ystod y flwyddyn
• costau staff sy’n is na’r hyn a ddisgwyliwyd
oherwydd i’r oedi yn yr ymgyrch wthio amseru
recriwtio cynlluniedig yn ôl
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Busnes gweithredol
Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi ystyried y sefyllfa
gyllidol a’r risgiau y mae’r sefydliad yn agored
iddynt. O ran cyllid, mae’r Bwrdd wedi’i gysuro gan
y rhwymedigaethau amodau trwydded sydd ar
gyflenwyr i ariannu Ynni Clyfar GB ar sail flynyddol.
Gan hynny, mae’r risg na fydd modd i Ynni Clyfar
GB fodloni ei rwymedigaethau wrth iddynt ddod
yn ddyledus yn fach iawn.
O ran hyd bodolaeth Ynni Clyfar GB, wrth ystyried
statws busnes gweithredol y sefydliad, ystyriodd
y Bwrdd bolisi’r llywodraeth ar derfyn amser y
rhaglen gweithredu mesuryddion clyfar, sydd wedi
cael ei gadarnhau fel 2025.
Ystyriodd y Bwrdd y risg y bydd cyflenwyr
ynni’n penderfynu eu bod nhw mewn sefyllfa
well eu hunain i gyflwyno amcanion Ynni Clyfar
GB trwy weithgareddau anghytrefn cwmnïau
unigol yn hytrach na fel menter gydlynol ar y
cyd a gyflwynir gan Ynni Clyfar GB. O ystyried
y dystiolaeth sylweddol o effeithiolrwydd
y dull cydlynol a gyflwynir gan Ynni Clyfar
GB a phwysigrwydd yr effeithlonrwydd ac
effeithiolrwydd hwn wrth gyflwyno rhan o gostau/
buddion arfaethedig y llywodraeth ar gyfer yr
ymgyrch cyflwyno mesuryddion clyfar, mae’r
Bwrdd yn credu bod y risg hon yn isel hyd y gellir
rhagweld.

Cyflwynodd Covid-19 heriau i’r ymgyrch yn
ystod 2020, a achosodd oedi dros dro mewn
gosodiadau, a seibiant yn yr ymgyrch. Er bod
Covid-19 yn achosi rhywfaint o ansicrwydd
yn 2021, nid yw’n bygwth gallu Ynni Clyfar GB i
barhau fel busnes gweithredol, yn hytrach mae’n
rhywbeth y mae angen ei gymryd i ystyriaeth
wrth i ni weithredu ein hymgyrchoedd.
Gan hynny, mae gan y Bwrdd ddisgwyliad
rhesymol bod gan Ynni Clyfar GB adnoddau
digonol i barhau mewn bodolaeth weithredol
hyd y gellir rhagweld, sef o leiaf deuddeg mis o
ddyddiad cymeradwyo’r datganiadau ariannol
hyn, ac nid yw’n ymwybodol o unrhyw ansicrwydd
materol a allai gael effaith andwyol ar y sefydliad.
Yn unol â hynny, mae’r datganiadau ariannol
yn parhau i gael eu paratoi ar y sail busnes
gweithredol.
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Rheoli risg a rheolaeth fewnol
Mae Ynni Clyfar GB wedi seilio ei ddadansoddiad
o gyfrifoldebau llywodraethu a rheoli ar ystod
o arfer da, gan gynnwys y disgrifiad o werth
am arian a amlinellir gan Drysorlys EM yn ei
gyhoeddiad Rheoli Arian Cyhoeddus.

cynnal adolygiadau ffurfiol o’r gofrestr risgiau
yn ystod y flwyddyn, ac mae hyn wedi cynnwys
ystyried y risgiau o ganlyniad i Covid-19. Mae
wedi croesawu cyfraniad y PAR sydd hefyd wedi
adolygu a chyfrannu at y gofrestr yn ystod y
flwyddyn.

Mae’r model hwn yn datgan y “Dylai fod gan
sefydliadau sector cyhoeddus lywodraethu
mewnol o safon dda a rheolaeth ariannol
gadarn. Dylai dirprwyo cyfrifoldebau’n briodol a
mecanweithiau effeithiol ar gyfer adrodd mewnol
sicrhau y gellir cadw perfformiad ar y trywydd
iawn. Dylid dilyn arferion da wrth gaffael a rheoli
adnoddau ac asedau; hurio a rheoli staff; ac atal
gwastraff, twyll a chamarfer arall.”

Er ei fod y tu hwnt i’n rheolaeth ni, y brif risg i’r
cwmni yw unrhyw aflonyddwch i ansawdd neu
amserlenni cynlluniedig yr ymgyrch cyflwyno
mesuryddion clyfar genedlaethol; er enghraifft,
a achosir gan unrhyw anawsterau a brofir
yng nghyflwyniad gwasanaeth yr isadeiledd
mesuryddion clyfar canolog (y DCC) neu faterion
o ran ansawdd rhyngweithio cyflenwyr ynni â
chwsmeriaid ar osodiadau mesuryddion clyfar a’r
sylw negyddol yn y cyfryngau a allai ddeillio o’r
naill na’r llall.

Mae cymhwyso’r model hwn wedi galluogi
Ynni Clyfar GB i sefydlu a diweddaru polisïau
a gweithdrefnau priodol mewn perthynas â’r
canlynol (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt):
• polisi caffael
• y llawlyfr ariannol llawn o’r holl bolisïau a
gweithdrefnau ariannol
• polisïau a gweithdrefnau AD
• dirprwyo awdurdodau ariannol priodol
Trwy gymhwyso’r model hwn (ac at hynny hefyd
trwy dderbyn hyfforddiant blynyddol ar ymarfer
dyletswyddau ymddiriedol yn briodol), gall y
Bwrdd sicrhau ei hun ei fod yn gyflawni nifer o’i
ddyletswyddau o dan y trwyddedau a hefyd
gweithredu nifer o ddyletswyddau ymddiriedol
ehangach y Bwrdd yn briodol.
Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi mabwysiadu
ymagwedd gadarnhaol at reoli risg a rheolaeth
fewnol ac wedi croesawu ymagwedd yr uwch dîm
arweinyddiaeth at adolygu risgiau yn rheolaidd
a defnyddio’r gofrestr risgiau fel offeryn rheoli
gweithredol. Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi
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Mae’r cwmni’n ceisio lliniaru’r risgiau hyn trwy
gynyddu ei wybodaeth ei hun a chymryd rhan
yn fforymau ennyn diddordeb budd-ddeiliaid y
Rhaglen Gweithredu Mesuryddion Clyfar a arweinir
gan yr Adran dros Fusnes, Ynni a Strategaeth
Ddiwydiannol.
Rheolir risgiau ac ansicrwydd yn weithredol gan
Fwrdd ac uwch dîm arweinyddiaeth Ynni Clyfar
GB trwy gydol bywyd y rhaglen a byddant yn
dylanwadu ar ddylunio a gweithredu ein gwaith
ennyn diddordeb defnyddwyr.

Datganiad ar gydymffurfiad ag a172(1)
Deddf Cwmnïau 2006
Yn unigol a gyda’i gilydd mae Bwrdd cyfarwyddwyr
Ynni Clyfar GB yn ystyried eu bod wedi gweithredu
yn y ffordd y maent yn ystyried, yn ddidwyll, a
fyddai’n fwyaf tebygol o hyrwyddo llwyddiant y
cwmni er budd ei aelodau’n gyffredinol (gan roi
ystyriaeth briodol i’r budd-ddeiliaid a’r materion
a amlinellir yn a172(1)(a-f) y Ddeddf) o ran y
penderfyniadau a gymerwyd yn ystod y flwyddyn
a ddaeth i ben 31ain Rhagfyr 2020. Yn benodol:
• dyluniwyd ein Cynllun Ennyn Diddordeb
Defnyddwyr a chyllideb i gael effaith fuddiol
hir dymor ar gyflwyno amcanion y cwmni yn
ogystal â chyflawni amcanion blynyddol y
fforwm FfRhP. Byddwn yn parhau i weithredu
ein busnes o fewn mesurau rheoli ariannol llym
ac yn unol â’n targedau. Datblygwyd y cynllun
a’r gyllideb gyda, a chan ddilyn cyfarwyddyd
cyflenwyr ynni (sy’n ffurfio’r fforwm FfRhP)
• mae ein cyflogeion yn rhan annatod o gyflwyno
ein cynllun. Rydym yn ceisio bod yn gyflogwr
cyfrifol yn ein hymagwedd at y tâl a’r buddion
y mae ein cyflogeion yn eu derbyn. Iechyd,
diogelwch a llesiant ein cyflogeion yw ein prif
ystyriaethau yn y ffordd yr ydym yn gwneud
busnes

• cyfeiriwyd ein cynllun trwy ennyn diddordeb
defnyddwyr yn gynhwysfawr trwy
amrywiaeth eang o ymchwil, gan alluogi ni
i ddod i ddealltwriaeth o’u hagweddau a’u
blaenoriaethau
• ystyriodd ein cynllun effaith gweithrediadau’r
cwmni ar y gymuned a’r amgylchedd a’n
cyfrifoldebau ehangach i gymdeithas, ac
yn benodol sut rydym yn effeithio ar yr
amgylchedd.
• I raddau helaeth oherwydd bod ein gwaith
yn annog defnyddwyr i reoli defnydd ynni eu
haelwydydd yn well, mae’n bwysig i ni anelu at
isafu’r effaith ar yr amgylchedd.
• bwriad Bwrdd y Cyfarwyddwyr yw ymddwyn yn
gyfrifol a sicrhau bod rheolwyr yn gweithredu’r
busnes mewn ffordd gyfrifol, gan weithredu’n
unol â’r safonau busnes, ymddygiad a
llywodraethu uchel a ddisgwylir gan fusnes fel
yr un yma a thrwy wneud hynny, cyfrannu at
gyflwyno ein cynllun

Darperir yswiriant indemniad trydydd parti ar
gyfer y cyfarwyddwyr i’w hyswirio yn erbyn
hawliadau a allai ddeillio o’u gweithredoedd
cyfreithlon fel cyfarwyddwyr, cyhyd â’u bod wedi
gweithredu’n onest ac yn rhesymol. Mae hyn yn
cynnwys aelodau’r PAR hefyd.
Fe’n talwyd ymlaen llaw gan rai cyflenwyr ynni ar
gyfer ein gweithgareddau yn chwarter cyntaf
2021.
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Cyfrifoldebau cyfarwyddwyr mewn
perthynas â’r datganiadau ariannol
Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am baratoi
Adroddiad y Cyfarwyddwyr a’r datganiadau
ariannol yn unol â deddfau a rheoliadau
perthnasol.
Mae cyfraith cwmnïau’n ei gwneud hi’n ofynnol
i baratoi datganiadau ariannol ar gyfer bob
blwyddyn ariannol. O dan y gyfraith honno mae’r
cyfarwyddwyr wedi dewis paratoi’r datganiadau
ariannol yn unol ag Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir
yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig (Safonau
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig) a chyfraith
berthnasol.
O dan gyfraith gwmnïau mae’n rhaid i’r
cyfarwyddwyr beidio â chymeradwyo’r
datganiadau ariannol oni bai eu bod yn fodlon eu
bod yn rhoi darlun gywir a theg o gyflwr busnes
y cwmni ac o elw neu golled y cwmni yn ystod
y cyfnod hwnnw. Wrth baratoi’r datganiadau
ariannol hyn, mae’n ofynnol i’r cyfarwyddwyr:
• ddewis polisïau cyfrifyddu addas a’u
cymhwyso’n gyson
• ffurfio barn ac amcangyfrifon cyfrifyddu sy’n
rhesymol ac yn ochelgar
• paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes
gweithredol, oni bai ei bod yn amhriodol i dybio
y bydd y cwmni’n parhau mewn busnes
Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gadw
cofnodion cyfrifyddu priodol sy’n ddigonol

i ddangos ac esbonio trafodion y cwmni a
datgelu’n rhesymol gywir ar unrhyw adeg
benodol beth yw sefyllfa ariannol y cwmni, ac i’w
galluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn
cydymffurfio â Deddf Cwmnïau 2006. Maent yn
gyfrifol hefyd am ddiogelu asedau’r cwmni ac
felly am gymryd camau rhesymol i atal a chanfod
twyll ac unrhyw anghysondebau eraill. Maent
wedi’u bodloni bod mesurau diogelu priodol yn
bodoli i atal a darganfod twyll. Adroddir achosion
o dwyll ac ymgeisiau i gyflawni twyll i’r pwyllgor
archwilio a risg trwy gydol y flwyddyn.
Hyd eithaf gwybodaeth pob un o’r cyfarwyddwyr
ar ddyddiad yr adroddiad hwn, nid oes unrhyw
wybodaeth archwilio berthnasol nad yw
archwilydd y cwmni’n ymwybodol ohoni. Mae
pob cyfarwyddwr wedi cymryd yr holl gamau y
dylai fod wedi’u cymryd fel cyfarwyddwr i fod
yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio
berthnasol ac i sicrhau bod archwilydd y cwmni’n
ymwybodol o’r wybodaeth honno.
Mae Crowe U.K. LLP wedi mynd trwy broses
aildendro am archwilio yn 2020 ac rydym yn falch
o’u hailbenodi. Mae Crowe U.K. LLP wedi nodi ei
fod yn barod i gael ei ailbenodi fel archwilydd
statudol ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.
Cymeradwywyd Adroddiad y Cyfarwyddwyr, sy’n
cynnwys yr Adroddiad Strategol, gan y Bwrdd ar
10fed Mawrth ac fe’i lofnodwyd ar ei ran gan:

Mark Lund
Cadeirydd
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Adroddiad yr Archwilydd Annibynnol
i aelodau’r Corff Cyfathrebu
Mesuryddion Clyfar Cyfyngedig
Barn
Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol y
Corff Cyfathrebu Mesuryddion Clyfar Cyfyngedig
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Rhagfyr
2020 sy’n cynnwys y datganiad incwm ac
enillion dargadwedig, y fantolen, y datganiad llif
arian a nodiadau i’r datganiadau ariannol, gan
gynnwys polisïau cyfrifyddu arwyddocaol. Mae’r
fframwaith adrodd ariannol a gymhwyswyd wrth
eu paratoi yw’r gyfraith berthnasol a Safonau
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys Safon
Adrodd Ariannol 102, y Safon Adrodd Ariannol sy’n
berthnasol yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth
Iwerddon (Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn
Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig).
Yn ein barn ni, mae’r datganiadau ariannol:
• yn darparu barn wir a theg am gyflwr materion
y cwmni ar 31ain Rhagfyr 2020 ac o adnoddau’r
cwmni sy’n dyfod i mewn a chymhwyso’r
adnoddau, gan gynnwys ei incwm a gwariant
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny;
• wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol ag Arfer
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y
Deyrnas Unedig; ac
• wedi cael eu paratoi’n unol â gofynion Deddf
Cwmnïau 2006
Sail dros y farn
Cynhaliom ein harolwg yn unol â’r Safonau
Rhyngwladol ar Archwilio (Deyrnas Unedig)
(SRhA Deyrnas Unedig)) a cyfraith berthnasol.
Disgrifir ein cyfrifoldebau o dan y safonau hynny
ymhellach yng nghyfrifoldebau’r Archwilydd
dros archwilio adran datganiadau ariannol ein
hadroddiad. Rydym yn annibynnol i’r cwmni yn
unol â’r gofynion moesegol sy’n berthnasol i’n
harchwiliad o’r datganiadau ariannol yn y Deyrnas
Unedig, gan gynnwys Safon Foesegol FRC, ac
rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol
eraill yn unol â’r gofynion hyn. Rydym yn credu
bod y dystiolaeth archwilio rydym wedi dod o hyd
iddi’n ddigonol ac yn briodol i ddarparu sail dros
ein barn.
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Casgliadau mewn perthynas â busnes
gweithredol
Wrth archwilio’r datganiadau ariannol, rydym wedi
dod i’r casgliad bod defnydd y cyfarwyddwyr o’r
sail gyfrifyddu busnes gweithredol yn briodol wrth
baratoi’r datganiadau ariannol.
Ar sail y gwaith rydym wedi’i berfformio, nid ydym
wedi nodi unrhyw ansicrwydd materol mewn
perthynas â digwyddiadau neu gyflyrau a allai,
yn unigol neu ar y cyd, daflu amheuon sylweddol
ar allu’r cwmni i barhau fel busnes gweithredol
am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o’r adeg yr
awdurdodir cyhoeddi’r datganiadau ariannol.
Mae ein cyfrifoldebau ni a chyfrifoldebau’r
cyfarwyddwyr mewn perthynas â busnes
gweithredol wedi’u disgrifio yn adrannau
perthnasol yr adroddiad hwn.
Gwybodaeth arall
Mae’r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am yr wybodaeth
arall sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiad
blynyddol. Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys
yr wybodaeth yn yr adroddiad blynyddol, ar
wahân i’r datganiadau ariannol ac adroddiad
ein harchwilydd ar y rhain. Nid yw ein barn am y
datganiadau ariannol yn ymdrin â’r wybodaeth
arall ac, ac eithrio i’r graddau a ddatgenir yn
echblyg fel arall yn ein hadroddiad, nid ydym yn
mynegi unrhyw ffurf ar gasgliad sicrwydd arni.
Ein cyfrifoldeb ni yw darllen yr wybodaeth arall
ac, wrth wneud hynny, ystyried a yw’r wybodaeth
arall yn faterol anghyson â’r datganiadau
ariannol neu ein gwybodaeth a gafwyd yn yr
archwiliad neu os ymddengys fel arall ei fod
wedi’i chamddatgan yn faterol. Os byddwn yn
adnabod y cyfryw anghysondebau materol
neu gamddatganiadau materol tybiedig, mae’n
ofynnol i ni bennu p’un a yw hyn yn achosi
camddatganiad materol yn y datganiadau
ariannol eu hunain. Os, ar sail y gwaith rydym
wedi’i berfformio, y down i’r casgliad y ceir
camddatganiad materol o’r wybodaeth arall hon,
mae’n ofynnol i ni adrodd y ffaith honno.
Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd ar hyn o
beth.
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Barn ar faterion eraill a ragnodir gan
Ddeddf Cwmnïau 2006
Yn ein barn ni, yn seiliedig ar y gwaith a
gyflawnwyd yn ystod ein harchwiliad:
• mae’r wybodaeth a roddir yn adroddiad y
cyfarwyddwyr, sy’n cynnwys adroddiad y
cyfarwyddwyr a’r adroddiad strategol a
baratowyd at ddibenion cyfraith gwmnïau,
ar gyfer y flwyddyn ariannol y paratowyd
y datganiadau ariannol ar ei chyfer yn
cydweddu â’r datganiadau ariannol; ac
• mae’r adroddiad strategol ac adroddiad
y cyfarwyddwyr sydd wedi’u cynnwys o
fewn adroddiad y cyfarwyddwyr wedi cael
eu paratoi’n unol â’r gofynion cyfreithiol
perthnasol.
Matters on which we are required to report
by exception
Yng ngoleuni’r wybodaeth a dealltwriaeth
o’r cwmni a’i amgylchedd a gafwyd yn
ystod yr archwiliad, nid ydym wedi adnabod
camddatganiadau materol yn yr [adroddiad
strategol neu] adroddiad y cyfarwyddwyr
sydd wedi’u cynnwys o fewn adroddiad y
cyfarwyddwyr.
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Cyfrifoldebau cyfarwyddwyr
Fel yr esbonnir yn llawnach yn y datganiad
cyfrifoldebau’r cyfarwyddwyr ar dudalen 63, mae’r
cyfarwyddwyr yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau
ariannol ac am gael eu bodloni eu bod yn rhoi barn
wir a theg, ac am y cyfryw fesurau rheoli mewnol
y mae’r cyfarwyddwyr yn tybio y mae eu hangen
i alluogi paratoi datganiadau ariannol sy’n rhydd
rhag camddatgan materol, p’un ai drwy dwyll neu
gamgymeriad.
Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’r
cyfarwyddwyr yn gyfrifol am asesu gallu’r cwmni
i barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgan,
fel y bo’n berthnasol, materion sy’n gysylltiedig
â busnes gweithredol a chan ddefnyddio’r sail
gyfrifyddu busnes gweithredol oni bai bod y
cyfarwyddwyr yn penderfynu dirwyn y cwmni i
ben neu derfynu gweithrediadau, neu os nad oes
ganddynt unrhyw ddewis rhesymol arall heblaw
gwneud hynny.

Cyfrifoldebau’r archwilydd dros
archwilio’r datganiadau ariannol
Ein hamcanion yw dod o hyd i sicrwydd rhesymol
ynglŷn â pha un a yw’r datganiadau ariannol yn
gyffredinol yn rhydd rhag camddatgan materol,
p’un ai drwy dwyll neu gamgymeriad, ai beidio, a
chyhoeddi adroddiad archwilydd sy’n cynnwys
ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o
sicrwydd, ond nid yw’n warant y bydd archwiliad
a gyflawnir yn unol â’r Safonau Rhyngwladol ar
Archwilio (DU) bob amser yn datgelu camddatgan
materol pan fydd yn bodoli. Gall camddatganiadau
ddeillio o dwyll neu gamgymeriad ac ystyrir eu bod
yn faterol os, yn unigol neu ar y cyd, y gellir disgwyl
yn rhesymol iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau
economaidd defnyddwyr a wneir ar sail y
datganiadau ariannol hyn.
Mae anghysondebau, gan gynnwys twyll,
yn enghreifftiau o fethu â chydymffurfio â
chyfreithiau a rheoliadau. Rydym yn adnabod ac yn
asesu risgiau camddatgan y datganiadau ariannol
yn faterol, p’un ai drwy dwyll neu gamgymeriad,
ac yna yn dylunio ac yn perfformio gweithdrefnau
archwilio sy’n ymateb i’r risgiau hynny, ac yn dod
o hyd i dystiolaeth archwilio sy’n ddigonol ac yn
briodol i ddarparu sail dros fy marn.

Nid oes gennym unrhyw beth i adrodd amdano
mewn perthynas â’r materion canlynol y mae
Deddf Cwmnïau 2006 yn mynnu i ni adrodd
amdanynt i chi os, yn ein barn ni:

Nid ydym yn gyfrifol am ateb diffyg cydymffurfiad
ac ni ellir disgwyl i ni ddarganfod diffyg
cydymffurfiad â’r holl gyfreithiau a rheoliadau, gan
mai rheolwyr a’r Bwrdd sy’n gyfrifol am y rheiny.

• nad yw’r rhiant-gwmni wedi cadw cofnodion
cyfrifyddu priodol; neu

Daethom o hyd i ddealltwriaeth o’r fframweithiau
cyfreithiol a rheoleiddio y mae’r Cwmni yn
gweithredu ynddynt, gan ganolbwyntio ar
ddarpariaethau’r cyfreithiau a rheoliadau hynny
sydd wedi cael effaith uniongyrchol ar bennu’r
symiau a datgeliadau perthnasol yn y datganiadau
ariannol. Y cyfreithiau a rheoliadau allweddol a
ystyriwyd gennym yn y cyd-destun hwn oedd
Deddf Cwmnïau’r DU a Safon Adrodd Ariannol 102.

• os nad yw datganiadau ariannol y rhiantgwmni’n cydweddu â’r cofnodion a
dychweliadau cyfrifyddu; neu
• os na wneir datgeliadau penodol o dâl
cydnabyddiaeth cyfarwyddwyr a bennir gan y
gyfraith; neu
• os nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth
ac esboniadau y mae eu hangen ar gyfer ein
harchwiliad.
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Yn ogystal, bu i ni ystyried darpariaethau
cyfreithiau a rheoliadau eraill nad ydynt yn cael
effaith uniongyrchol ar y datganiadau ariannol ond
y gallai cydymffurfio â hwy fod yn hanfodol i allu’r

Cwmni i weithredu neu i osgoi cosb faterol. Mae
safonau archwilio yn cyfyngu ar y gweithdrefnau
archwilio gofynnol i nodi diffyg cydymffurfio â’r
cyfreithiau a rheoliadau hyn i ymholiadau gan y
Bwrdd a rheoli ac arolygu gohebiaeth reoleiddiol
a chyfreithiol, os yw’r rhain yn bodoli. Nid oedd y
diffyg cydymffurfio gwirioneddol neu a ddrwgdybir
a nodwyd yn ddigon arwyddocaol i’n harchwiliad.
Gwnaethom ystyried y cyfleoedd a’r cymhellion
a allai fodoli o fewn y sefydliad ar gyfer twyll a
nodwyd y potensial mwyaf ar gyfer twyll mewn
perthynas â chydnabod gwariant. Yn yr un ffordd
â’r holl archwiliadau o dan SRhA (DU), mae hefyd
yn ofynnol i ni berfformio gweithdrefnau penodol i
ymateb i’r risg o ddiystyru gan reolwyr.
Roedd ein gweithdrefnau i ymateb i risgiau a
nodwyd yn cynnwys y canlynol:
• canlyniadau ein hymchwiliadau gyda rheolwyr
a’r Pwyllgor Archwilio a Risg ynghylch eu
hadnabyddiaeth a’u hasesiad eu hunain o
beryglon anghysondebau;
• holi rheolwyr am bolisïau, gweithdrefnau a
mesurau rheoli cysylltiedig y Cwmni ynghylch
cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau ac a
oes unrhyw achosion y gwyddys amdanynt o
ddiffyg cydymffurfio;
• archwilio dogfennau gefnogol ar gyfer yr holl
falansau, trafodion a datgeliadau perthnasol;
• darllen cofnodion cyfarfodydd y rhai
sy’n gyfrifol am lywodraethu ac adolygu
adroddiadau archwilio mewnol;
• holi rheolwyr am ymgyfreitha a honiadau sy’n
ymwneud ag ymgyfreitha a honiadau go iawn
a phosib ac arolygu gohebiaeth berthnasol;
• y materion a drafodwyd ymysg y tîm
ymgysylltu archwilio ynghylch sut a ble y gallai
twyll ddigwydd yn y datganiadau ariannol ac
unrhyw ddangosyddion posib o dwyll.
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• gwerthuso’r broses o ddethol a chymhwyso
polisïau cyfrifyddu sy’n ymwneud â mesuriadau
goddrychol a thrafodion cymhleth, yn enwedig
dadfeiliadau a darpariaethau drwgddyled;
• cyflawni gweithdrefnau dadansoddol i nodi
unrhyw berthnasoedd anarferol neu annisgwyl
a allai ddangos risgiau camddatganiad
materol o ganlyniad i dwyll;
• wrth fynd i’r afael â’r risg o dwyll o ganlyniad
i reolwyr ddiystyru mesurau rheoli, profi
priodoldeb cofnodion siwrnal ac addasiadau
eraill; asesu a yw’r barnau a lunnir wrth wneud
amcangyfrifon cyfrifyddu yn arwydd o duedd
bosib; a gwerthuso rhesymeg busnes unrhyw
drafodion arwyddocaol sy’n anarferol neu y tu
allan i’r cwrs busnes arferol;
• adolygu datgeliadau’r datganiad ariannol
a phrofi dogfennau gefnogol i asesu
cydymffurfiaeth â darpariaethau cyfreithiau a
rheoliadau perthnasol y disgrifir eu bod yn cael
effaith uniongyrchol ar y datganiadau ariannol
Gwnaethom hefyd gyfleu cyfreithiau a rheoliadau
perthnasol a nodwyd a risgiau twyll posibl i holl
aelodau’r tîm ymgysylltu gan gynnwys arbenigwyr
mewnol, a bu i ni barhau’n effro i unrhyw
arwyddion o dwyll neu ddiffyg cydymffurfio â
chyfreithiau a rheoliadau trwy gydol yr archwiliad.
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Defnyddio ein hadroddiad
Cyflwynir yr adroddiad hwn i aelodau’r cwmni’n
unig, yn unol â Phennod 3 Rhan 16 Deddf Cwmnïau
2006. Cyflawnwyd ein gwaith archwilio er mwyn
i ni ddatgan i aelodau’r cwmni y materion hynny
y mae’n ofynnol i ni eu datgan iddynt mewn
adroddiad archwilydd ac nid at unrhyw ddiben
arall. Hyd eithaf y graddau a ganiateir gan y
gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd
cyfrifoldeb ar gyfer unrhyw un ar wahân i’r cwmni
ac aelodau’r cwmni fel corff, ar gyfer ein gwaith
archwilio, ar gyfer yr adroddiad nac ar gyfer y
farn rydym wedi’i ffurfio.

Naziar Hashem
Uwch Archwilydd Statudol
Ar gyfer ac ar ran
Crowe U.K. LLP
Archwilydd Statudol
Llundain
12fed Mawrth 2021

Mae disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau dros
archwilio’r datganiadau ariannol wedi’i leoli ar
wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn:
frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae’r
disgrifiad hwn yn ffurfio rhan o adroddiad ein
harchwilydd.
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Canlyniadau ariannol
2020
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Datganiad incwm ac enillion dargadwedig

ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31

ain

Mantolen

Rhagfyr 2020

Nodiadau

ar 31ain Rhagfyr 2020

2020

2019

31,149,298

39,688,671

(31,224,573)

(39,733,639)

(75,275)

(44,968)

79,360

54,631

4,085

9,663

4

(4,085)

(9,663)

10

-

-

Cyfanswm Incwm Cynhwysfawr ar ddechrau’r cyfnod

-

-

Cyfanswm Incwm Cynhwysfawr ar ddiwedd y cyfnod

-

-

Trosiant
Treuliau gweithredu
DIFFYG GWEITHREDU

2

Incwm arall
ELW AR WEITHGAREDDAU ARFEROL CYN TRETH
Treth ar elw o weithgareddau arferol
CYFANSWM INCWM CYNHWYSFAWR

Mae’r nodiadau ar dudalennau 75 i 81 yn ffurfio rhan o’r datganiadau ariannol hyn.

Nodiadau

2020

2019

Asedau anniriaethol

5

-

-

Asedau diriaethol

6

93,807

187,795

93,807

187,795

13,764,132

8,074,605

9,874,441

7,695,882

23,638,573

15,770,487

(23,358,435)

(15,584,337)

YMRWYMIADAU CYFREDOL NET

280,138

186,150

ASEDAU NET

373,945

373,945

373,945

373,945

ASEDAU SEFYDLOG

ASEDAU CYFREDOL
Dyledwyr

7

Arian parod yn y banc
CREDYDWYR: Symiau sy’n dod yn ddyledus
o fewn blwyddyn

8

CYFALAF AC ARIAN WRTH GEFN
Cyfrif elw a cholled

10

Paratowyd y cyfrifon yn unol â Deddf Cwmnïau 2006, fe’u cymeradwywyd gan y
Bwrdd ar 10fed Mawrth 2020 a’u llofnodwyd ar ei ran gan:

Mark Lund
Cadeirydd
Mae’r nodiadau ar dudalennau 75 i 81 yn ffurfio rhan o’r datganiadau ariannol hyn
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Datganiad llif arian

Nodiadau i’r datganiadau ariannol
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Rhagfyr 2020

Nodiadau

2020

2019

Mewnlif arian parod net o weithgareddau gweithredu

a)

2,160,836

(3,486,019)

All-lif arian parod net o weithgareddau buddsoddi

b)

17,723

(90,759)

Cynnydd/Gostyngiad mewn arian parod yn y cyfnod

c)

2,178,559

(3,576,778)

2020

2019

4,085

9,663

92,750

486,229

1,238

14,401

(17,723)

(54,631)

(5,689,527)

4,212,524

7,774,098

(8,144,542)

(4,085)

(9,663)

2,160,836

(3,486,019)

a) Cysoni elw ar weithgareddau arferol â mewnlif arian
parod net o weithgareddau gweithredu
Elw cyn treth ar weithgareddau arferol
Dibrisio ac amorteiddio
Colled wrth waredu asedau
Llog a dderbyniwyd
Gostyngiad/(Cynnydd) mewn dyledwyr
(Gostyngiad)/Cynnydd mewn credydwyr
Treth daladwy/a dalwyd
Mewnlif arian parod net o weithgareddau gweithredu

b) All-lif arian parod net o weithgareddau buddsoddi
Llog a dderbyniwyd

2020

2019

17,723

54,631

-

(145,390)

17,723

(90,759)

Prynu asedau diriaethol

c) Dadansoddiad o newidiadau mewn
cronfeydd arian parod net
Arian parod yn y banc ac mewn llaw

Ar 1af Ionawr
2020

Llifoedd
arian

Ar 31ain
Rhagfyr 2020

7,695,882

2,178,559

9,874,441

Mae arian parod yn y banc ac mewn llaw yn ased ariannol ac fe’i mesurir am
gost wedi ei hamorteiddio gyda gwerth cario o £9,874,441 (2019: £7,695,882).
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1. Polisïau cyfrifyddu
Mae’r prif bolisïau cyfrifyddu a fabwysiadwyd a’r
meysydd barn critigol ac ansicrwydd amcangyfrif
fel a ganlyn:
a) Statws y cwmni
Corfforwyd y cwmni yn y Deyrnas Unedig ar 21ain
Mawrth 2013 ac mae’n gyfyngedig trwy warant ei
aelodau. Mae’n rhaid cymhwyso incwm ac eiddo’r
cwmni dim ond i wrthrychau’r cwmni ac ni ellir
dosbarthu unrhyw warged i’w aelodau. Fel cwmni
preifat cyfyngedig trwy warant, wedi’i gofrestru
yng Nghymru a Lloegr, mae gan bob aelod ddim
buddiant ecwiti ac mae pob aelod wedi ymrwymo
i gyfrannu swm hyd at £1 i’r asedau os bydd diffyg
wrth ddirwyn i ben. Swyddfa gofrestredig y cwmni
yw 1 Alfred Mews, Llundain, W1T 7AA (08455995).
b) Sail y cyfrifyddu
Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â’r
Safon Adrodd Ariannol sy’n berthnasol yn y
Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon (FRS102)
a Deddf Cwmnïau 2006.
c) Busnes Gweithredol
Mae Bwrdd Ynni Clyfar GB wedi ystyried sefyllfa
ariannol bresennol y cwmni hyd y gellir rhagweld
ynghyd â’r risg a’r ansicrwydd sy’n gysylltiedig
â’i allu i weithredu fel busnes gweithredol. Mae’r
cyfarwyddwyr yn hyderus y bydd y cwmni’n parhau
am o leiaf deuddeg mis o ddyddiad cymeradwyo’r
datganiadau ariannol hyn. Maent hefyd wedi
ystyried y cyfnod y tu hwnt i’r dyddiad hwnnw gan
fod y rhwymedigaethau statudol cyfredol sydd
ar y cyflenwyr ynni i gynnig mesuryddion clyfar i’w
defnyddwyr yn parhau hyd y gellir rhagweld.
Gan hynny, mae gan y Bwrdd ddisgwyliad rhesymol
bod gan Ynni Clyfar GB adnoddau digonol i barhau
mewn bodolaeth weithredol hyd y gellir rhagweld,
sef o leiaf deuddeg mis o ddyddiad cymeradwyo’r
datganiadau ariannol hyn, ac nid yw’n ymwybodol
o unrhyw ansicrwydd materol a allai gael effaith
andwyol ar y sefydliad. Yn unol â hynny, mae’r
datganiadau ariannol yn parhau i gael eu paratoi ar
y sail busnes gweithredol.

ch) Barnau ac amcangyfrifon
Mae’r barhau ac amcangyfrifon o fewn y
datganiadau ariannol yn cynnwys dibrisio,
darpariaeth ar gyfer dadfeiliadau swyddfa
a darpariaethau drwgddyled. Mae cywirdeb
yr amcangyfrif o dibrisio’n dibynnu ar fywyd
economaidd defnyddiol yr asedau (mae manylion
y rhain i’w gweld yn nodyn e) isod). Mae cywirdeb
yr amcangyfrif o ddadfeiliadau swyddfa’n dibynnu
ar drafodaeth fasnachol gyda landlordiaid os
a phryd y byddwn yn gadael swyddfa, mae hyn
wedi bod yn seiliedig ar amcangyfrifon cyfradd
gyhoeddedig. Ni fu unrhyw newid i’r ddarpariaeth
yn ystod y flwyddyn. Mae cywirdeb yr amcangyfrif
o’r ddarpariaeth ddrwgddyled yn dibynnu ar
allu cyflenwyr i dalu eu hanfonebau, darperir
dyledion yn erbyn yr adeg y daw yn debygol na
fydd y cyflenwr yn gallu cyflawni ei rwymedigaeth
mwyach. Nid ystyrir bod yr ansicrwydd ynghylch
yr amcangyfrifon hyn yn nodi risg sylweddol o
addasu materol yn y dyfodol.
d) Trosiant
Mae trosiant yn cynrychioli incwm a dderbyniwyd
gan gyflenwyr ynni i dalu ein costau gweithredu.
Cytunir ar y cyfraniad gan bob cyflenwr yn
flynyddol ymlaen llaw ac fe’i cydnabyddir
yn y cyfrif Elw a Cholled yn y flwyddyn y
mae’r cyfraniad yn gysylltiedig â hi. Cofnodir
cyfraniadau a delir cyn y cyfnod y maent yn
berthnasol iddo fel incwm gohiriedig. Mae’r holl
symiau a ddatgenir heb gynnwys TAW.
dd) Asedau anniriaethol
Mae asedau anniriaethol sefydlog yn cynrychioli
costau datblygu creadigol a gyfalafir yn unol
â FRS102. Mae’r rhain wedi’u datgan ar gost
hanesyddol a’u hamorteiddio ar sail linol dros y
cyfnod pan ddisgwylir i refeniw gael ei gynhyrchu
(pum mlynedd). Cydnabyddir amorteiddio o fewn
treuliau gweithredu yn y Datganiad Incwm ac
Enillion Dargadwedig.
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e) Asedau diriaethol
Cyfalafir yr holl asedau ar gost pan dybir bod
gwariant yn bodloni’r gofynion ar gyfer cyfalafu
fel a amlinellir yn FRS102. Darperir dibrisio ar y
cyfraddau a ganlyn er mwyn gostwng pob ased
i’w werth gweddilliol amcangyfrifedig a dros ei
fywyd defnyddiol amcangyfrifedig:
• gosodiadau a ffitiadau - 25 y cant y flwyddyn
ar gost
• cyfarpar cyfrifiadurol - 25 y cant y flwyddyn ar
gost
Codir dibrisio ar sail fisol gan ddechrau o fis y
caffaeliad. Mae eitemau a brynwyd sydd â gwerth
dros £5,000 wedi’u cyfalafu.
f) Pensiynau
Telir cyfraniadau diffiniedig i’r Cynllun Pensiwn
Personol Grŵp trwy Scottish Widows Ltd yn
unol â pholisi’r cwmni. Mae’r polisi’n caniatáu
cyfraniadau gan y cyflogwr hyd at uchafswm
o 8 y cant. Codir y gost o ddarparu ar gyfer
pensiynau cyflogeion i’r cyfrif elw a cholled wrth
iddo godi.
ff) Lesi gweithredol
Codir rhenti o dan lesi gweithredol ar sail linol dros
gyfnod y les. Yn yr un modd mae’r cyfnod di-rent
wedi ei ledaenu ar sail linol dros gyfnod y les.

Adroddiad Blynyddol Ynni Clyfar GB 2020

g) Treth
Ni thybir bod cyfraniadau gan gyflenwyr yn incwm
masnachu at ddibenion treth gorfforaethol.
Darperir treth gorfforaethol ar unrhyw incwm
trethadwy ar y symiau y disgwylir iddynt gael eu
talu gan ddefnyddio’r cyfraddau treth a deddfau
a weithredwyd neu a weithredwyd yn sylweddol
erbyn dyddiad y fantolen.
ng) Offerynnau ariannol
Cydnabyddir asedau ariannol a rhwymedigaethau
ariannol pan aiff y cwmni’n barti i ddarpariaethau
contract yr offeryn. Dosberthir rhwymedigaethau
ariannol yn unol â sylwedd y trefniadau contract
yr ymgymerwyd â hwy.
Mesurir yr holl asedau a rhwymedigaethau
ariannol ar bris y trafodyn (gan gynnwys costau’r
trafodyn) ac maent yn cael eu hail-fesur wedi
hynny pan fo’n berthnasol ar gost wedi ei
hamorteiddio.
Dad-gydnabyddir asedau ariannol pryd a dim ond
pryd:
(a) y
 mae’r hawliau contract i’r llifoedd arian
parod o’r ased ariannol yn dod i ben neu’n
cael eu setlo
(b) b
 ydd y cwmni’n trosglwyddo holl risgiau a
gwobrwyon perchnogaeth ar yr ased ariannol
yn sylweddol i barti arall
(c) b
 ydd y cwmni, er iddo gadw rhan, ond ddim
y cyfan, o’r risgiau a gwobrwyon sylweddol
perchnogaeth, wedi trosglwyddo rheolaeth
dros yr ased i barti arall

2. Colled/elw gweithredol
2020

2010

Dibrisio ac amorteiddio

92,750

486,229

Tâl cydnabyddiaeth y Cyfarwyddwr

66,523

62,100

796,485

795,590

19,000

18,950

1,500

1,750

2020

2019

4,274,539

4,441,342

Costau nawdd cymdeithasol

494,715

513,564

Costau pensiwn

249,529

246,044

5,018,783

5,200,950

Mae’r gwarged gweithredu wedi’i ddatgan ar ôl codi’r taliadau

Rhenti les gweithredol
Ffi archwilio
Tâl cydnabyddiaeth yr Archwilydd am ffioedd nad ydynt yn
gysylltiedig ag archwilio

3. Gwybodaeth am gyflogeion
Roedd y cyfanswm costau staff fel a ganlyn:
Tâl a chyflogau

Cyfanswm costau staff

69 oedd nifer cyfartalog y cyflogeion yn ystod y
flwyddyn (2019: 78).
Yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Rhagfyr
2020 talwyd £66,523 i 1 cyfarwyddwr (2019:
£62,100). Nid oes unrhyw gyfarwyddwr (2019: dim
byd) yn cronni buddion o dan gynlluniau pensiwn
prynu arian neu fudd diffiniedig.

Y cyfanswm tâl cydnabyddiaeth ar gyfer yr
uwch dîm arweinyddiaeth gweithredol oedd
£1,235,728 (2019: £1,225,000) gan gynnwys yr holl
gyflogau, cyfraniadau pensiwn ac YG cyflogwr.
Adolygwyd a chytunwyd ar dâl cydnabyddiaeth
yr uwch dîm arweinyddiaeth gan y pwyllgor
tâl cydnabyddiaeth. yn ystod y flwyddyn, fel a
wnaeth yn 2019.
Yn ystod y flwyddyn gwnaeth Ynni Clyfar GB
daliadau terfynu o £96,936 (2019: £97,229), ac
roedd £77,695 yn weddill ar ddiwedd y flwyddyn
(2019: £37,232).

4. Treth

2020

2019

Treth gorfforaethol y Deyrnas Unedig ar elw ar gyfer y flwyddyn

3,368

9,663

717

-

4,085

9,663

Treth gorfforaethol y Deyrnas Unedig ar elw o’r flwyddyn flaenorol
Treth a godir ar elw o weithgareddau arferol
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5. Asedau anniriaethol

Cyfanswm

Cost
Ar 1 Ionawr 2020

150,000

Ychwanegiadau
Ar 31

2020

2019

13,153,474

7,557,678

(90,000)

(65,457)

Rhagdaliadau

651,050

517,439

Dyledwyr eraill

49,608

64,945

13,764,132

8,074,605

2020

2019

Credydwyr masnach

1,666,884

866,967

Treth a nawdd gymdeithasol

1,866,013

265,250

13,866,996

10,327,957

3,496,728

2,582,709

Tanwariant i’w ddychwelyd i gyflenwyr ynni ar ddiwedd y flwyddyn

2,137,551

1,201,510

Credydwyr eraill

324,263

339,944

23,358,435

15,584,337

Dyledwyr masnach

af

ain

7. Dyledwyr

-

Rhagfyr 2020

150,000

Darpariaeth ar gyfer dyledion amheus

Amorteiddiad
Ar 1 Ionawr 2020

150,000

af

Tâl ar gyfer y cyfnod

-

Ar 31ain Rhagfyr 2020

150,000

Llyfrwerth net
Ar 31ain Rhagfyr 2020
Ar 31

ain

-

-

Rhagfyr 2019

Mae asedau anniriaethol wedi’u hamorteiddio’n llawn
(2019: wedi’u hamorteiddio’n llawn).

6. Edau diriaethol

8. Credydwyr: symiau sy’n dod yn ddyledus o fewn un flwyddyn

Gosodiadau a
ffitiadau

Cyfarpar
Cyfrifiadurol

Cyfanswm

1,619,949

357,163

1,977,112

Ychwanegiadau

-

-

-

Gwarediadau

-

(24,143)

(24,143)

1,619,949

333,020

1,952,969

1,582,896

206,421

1,789,317

37,053

55,697

92,750

-

(22,905)

(22,905)

1,619,949

239,213

1,859,162

-

93,807

93,807

37,053

150,742

187,795

Cost
Ar 1af Ionawr 2020

Ar 31

ain

Rhagfyr 2020

Dibrisio
Ar 1af Ionawr 2020
Tâl ar gyfer y cyfnod
Gwarediadau
Ar 31

ain

Rhagfyr 2020

Gwerth cario’r asedau ariannol wedi eu cynnwys
o fewn dyledwyr ac wedi ei fesur ar gost wedi ei
hamorteiddio yn 2020 oedd £13,203,082 (2019:
£7,622,624).

Incwm gohiriedig
Croniadau

Gwerth cario’r rhwymedigaethau ariannol wedi
eu cynnwys o fewn credydwyr ac wedi ei fesur
ar gost wedi ei hamorteiddio yn 2020 oedd
£5,487,875 (2019: £3,789,620).

Llyfrwerth net
Ar 31ain Rhagfyr 2020
Ar 31

ain
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9. Ymrwymiadau les

10 Cyfalaf ac arian wrth gefn

Roedd gan y cwmni’r isafswm taliadau les y dyfodol
a ganlyn o dan lesi gweithredol na ellir eu canslo ar
gyfer pob un o’r cyfnodau a ganlyn:

Ar 1af Ionawr 2020
2020

2019

665,010

880,983

Yn hwyrach nag un flwyddyn a ddim yn hwyrach na phum mlynedd

-

665,010

Yn hwyrach na phum mlynedd

-

-

665,010

1,545,993

Tir ac adeiladau:
Ddim yn hwyrach nag un flwyddyn

Cydnabuwyd gwariant ar lesi gweithredol gwerth
cyfanswm o £796,485 (2019: £795,590) trwy’r
Datganiad Incwm ac Enillion Dargadwedig yn
ystod y flwyddyn.
Nid oedd gan y cwmni unrhyw drefniadau eraill
oddi ar y fantolen.
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Gwarged ar gyfer y flwyddyn
Ar 31

ain

Rhagfyr 2020

Cyfrif Elw a Cholled
373,945
373,945

11. Pensiynau
Telir cyfraniadau diffiniedig i’r Cynllun Pensiwn
Personol Grŵp trwy Scottish Widows Ltd yn
unol â pholisi’r cwmni. Mae’r polisi’n caniatáu
cyfraniadau gan y cyflogwr hyd at uchafswm o 8
y cant.
Roedd y cyfanswm cost pensiynau i’r Cwmni ar
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31ain Rhagfyr 2020
yn £249,529 (2019: £246,044).
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