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Adroddiad Strategol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019  

Mae’r Bwrdd yn falch o gyflwyno ei Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau Ariannol wedi’u harchwilio 

ar gyfer y Grŵp a’r Gymdeithas, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019. Mae’r Grŵp 

yn cynnwys cymdeithas Cartrefi Conwy Cyfyngedig a'i Is-gwmni Budd Cymunedol (CIC) Creu Menter.  

Mae Cartrefi Conwy Cyfyngedig yn gwmni cydweithredol a chymdeithas budd cymunedol wedi'i 

weinyddu gan Fwrdd o Reolwyr yn cynnwys dim llai na 5 a hyd at 10 o aelodau.  

Prif weithgareddau’r Grŵp a’r Gymdeithas yw darparu a rheoli tai fforddiadwy a datblygu tai 

fforddiadwy newydd.   

Mae Cartrefi Conwy’n berchen ar, ac yn rheoli 3,913 o dai.  O’r cartrefi yr ydym yn eu darparu a’u 

rheoli:  

 Mae 74% ar gyfer aelwydydd anghenion cyffredinol  

 26% ar gyfer tai â chymorth  
 
Mae’r tai â chymorth yn llety tai gwarchod yn bennaf.  

Mae Cartrefi Conwy yn gymdeithas trosglwyddo stoc ac wedi darparu tai a gweithio'n agos gyda 

chymunedau ers 2008 ar ôl trosglwyddo stoc o dai gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  

Prif weithgaredd C.I.C Creu Menter yw darparu gwasanaethau sy’n ymwneud â thai ac eiddo i'r 

Gymdeithas, landlordiaid cymdeithasol eraill ac awdurdodau lleol.   

Amcanion a Strategaeth  

Gweledigaeth Cartrefi Conwy yw “creu cymunedau i fod yn falch ohonynt” a’r genhadaeth yw 

“darparu cartrefi a gwasanaethau cynaliadwy, fforddiadwy ac o ansawdd ar gyfer cymunedau lleol, 

gan annog cyfranogiad gan bawb a pharchu anghenion pob un”.  

Mae cynlluniau Cartrefi Conwy er mwyn cyflawni ei amcanion yn destun adolygiad cyfnodol. Rydym 

yn awr yn dechrau blwyddyn olaf y cynllun corfforaethol a gymeradwywyd gan y Bwrdd ar gyfer 

cyfnod 2016-20 yn ei gyfarfod ym mis Ebrill 2016. Mae Cynllun Corfforaethol Cartrefi Conwy ar gyfer 

2016-2020 yn nodi sut y byddwn yn parhau i ddarparu ein gweledigaeth. Mae’r cynllun corfforaethol 

yn rhannu’r strategaeth yn bedair thema- Gwasanaethau Pobl, Gwasanaethau Eiddo, Datblygiadau a 

Lleoedd, a Gwasanaethau Llywodraethu a Chefnogi.  

Gwasanaethau Pobl 

Rydym yn ceisio darparu profiad ardderchog i gwsmeriaid drwy ddatblygu a darparu gwasanaethau 

mewn ffyrdd dibynadwy, hygyrch ac arloesol i ddiwallu anghenion tai a chymorth amrywiol ein 

cwsmeriaid nawr ac yn y dyfodol a chyfrannu at wella eu hannibyniaeth a’u lles. 

Mae hyn yn cynnwys: 

o Defnydd cyson o systemau a phrosesau i gysylltu’r holl ryngweithio gyda chwsmeriaid  

o Dewis ehangach o sianeli ar gyfer cysylltu â’r sefydliad  
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o Sicrhau bod cwsmeriaid yn ymwybodol o’u hymrwymiadau a’u cyfrifoldeb ar gyfer talu rhent 

a chostau eraill; ac  

o Annog cwsmeriaid i fod yn fwy parod i ystyried a gwneud newidiadau yn eu math o dai a 

/neu leoliad wrth i’w hamgylchiadau newid  

 

Gwasanaethau Eiddo 

Rydym yn ceisio rheoli a chynnal ein tai a’n hasedau cysylltiedig i ddiwallu anghenion tai unigol a 

lleol, gan sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o'r adenillon ar fuddsoddiad drwy weithredu technegau 

rheoli asedau effeithiol a chynnal ein tai a’n hasedau cysylltiedig yn unol â safonau statudol a 

rheoliadol. 

Mae hyn yn cynnwys: 

o Proses fwy effeithlon o ddyrannu (derbyn) tai  

o Technegau Rheoli Asedau Gweithredol  

o Rheolaeth effeithiol o’r ymateb i geisiadau am waith atgyweirio 

o Gostwng y sylfaen costau  

 

Datblygiadau a Lleoedd 

Rydym yn ceisio cyflwyno portffolio tai amrywiol, cynigion datblygu cynaliadwy a gwelliannau 

amgylcheddol i ddarparu ar gyfer amrywiaeth cynyddol o gwsmeriaid, i gefnogi adfywio cymunedol 

ac i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at wella ein cymunedau. 

Mae hyn yn cynnwys: 

o Ehangu ein portffolio tai a chynnig datblygu (drwy Ailddatblygu, Adnewyddu, Adeiladu Tai 

Newydd, Caffael, Partneriaethau newydd) i dderbyn amrywiaeth ehangach o gwsmeriaid.  

o Cynnal deialog effeithiol gyda pherchnogion tir a datblygwyr  

o Comisiynu ymchwil a gwneud penderfyniadau datblygu, o ganlyniad i’r ymchwil, yn seiliedig 

ar welededd y galw am dai a datrysiadau hyfyw.  

o Cynlluniau buddsoddi sy’n ariannol gadarn a sylfaen costau llai  

 

Llywodraethu a Gwasanaethau Cefnogi 

Rydym yn ceisio sicrhau ein bod yn parhau’n fusnes hyfyw a gydnabyddir fel landlord ag enw da, yn 

gyflogwr delfrydol ac yn bartner dibynadwy, drwy adeiladu ar ein cryfderau, gwneud y defnydd 

gorau o dechnoleg a sicrhau hyblygrwydd i ymateb i’r amgylchedd newidiol yr ydym ni’n gweithio 

ynddo, gan ddarparu gwell effeithlonrwydd busnes a datblygu’r busnes o fod yn fusnes da i fod yn 

fusnes gwych.  

Mae hyn yn cynnwys: 

o Technoleg wedi’i integreiddio gyda phrosesau gweithredol i gefnogi darpariaeth 

gwasanaeth, adroddiadau rheoli amserol, diogelwch priodol a chydymffurfiaeth statudol  

o Swyddogaethau cefnogi effeithlon sy’n diwallu anghenion gweithredol ac yn ychwanegu 

gwerth at y busnes a’i ddefnyddwyr gwasanaeth.  
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o Mewn sefyllfa dda i weithio gyda mwy o bartneriaid (Awdurdodau Lleol eraill, Cymdeithasau 

Tai a Byrddau Iechyd)  

o Marchnata ein gwasanaethau mewn modd sy’n sicrhau bod costau a phrisiau’n cael eu 

cymhwyso’n deg/ yn adferadwy, yn berthnasol i'r cwsmeriaid/ marchnadoedd yr ydym yn 

ceisio eu denu a'u gwasanaethu.  

o Adolygu'r strwythur corfforaethol (bwrdd, pwyllgorau, is-gwmnïau) i groesawu newidiadau 

mewn canolbwynt strategol  

 

Ail-ariannu’r busnes  

Yn 2017 cwblhaodd y Bwrdd broses ail-ariannu yn cynnwys ailstrwythuro ac ad-dalu rhannol o 

gyfleuster banc presennol gyda Barclays Bank a’r trefniant ar gyfer lleoliad preifat gyda BAE Pensions 

ar gyfer tynnu cyfleuster £25m i lawr mewn dwy ran (tynnwyd £15m i lawr ym mis Rhagfyr 2017 ac 

fe dynnwyd £10m i lawr ym mis Rhagfyr 2018) am dymor o 35 mlynedd gyda chyfradd o 3.37%.  Nod 

y broses hon oedd tynnu'r cyfyngiadau benthyciad sy'n bresennol mewn cytundebau benthyciadau 

Trosglwyddo Gwirfoddol ar Raddfa Fawr (LSVT), rhoi capasiti ariannol i ddatblygu mwy o gartrefi a 

darparu mwy o reolaeth a sicrwydd wrth geisio sicrhau cyllid yn y dyfodol. Ar ôl diwedd y flwyddyn 

ym mis Mehefin 2019, cytunwyd ar Gyfleuster Credyd sy’n Cylchdroi (RCF) o £8m ychwanegol gyda 

Barclays Bank i ariannu gweithgarwch datblygu ychwanegol.  

Llif Arian  

Ar 31 Mawrth 2019 mae Sefyllfa Llif Arian Parod Rhydd Cartrefi Conwy fel yr isod:  

 2019 2018 

 £000 £000 

   

Mewnlif arian parod rhydd net o weithgareddau gweithredol  7,176 2,635 
Llog a dderbyniwyd  24 8 
   
Addasiadau ar gyfer ail-fuddsoddi mewn eiddo presennol;    
Disodliadau cydran  (2,647) (2,053) 
Gwaith mawr  (3,440) (2,420) 
Prynu asedau sefydlog diriaethol ac anniriaethol  (205) (897) 
   

Arian parod rhydd a ddefnyddiwyd cyn ad-daliadau benthyciad  908 (2,727) 
Ad-daliadau benthyciad  - - 

Arian parod rhydd a ddefnyddiwyd ar ôl ad-daliadau benthyciad  908 (2,727) 

 

Mae manylion llawn llif arian y Grŵp wedi'u nodi yn y datganiad llif arian ar dudalen 28 a nodyn 25 

i'r datganiadau ariannol.  
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Datblygu a Pherfformiad  

Mae’r canlyniadau manwl ar gyfer y flwyddyn wedi’u nodi yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr 

Cyfunol a’r Gymdeithas ar dudalennau 24 a 25 a'r nodiadau i’r datganiadau ariannol ar dudalennau 

29 i 64.  

Mae’r tabl isod yn darparu crynodeb o ganlyniadau cyfunol y Grŵp  

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth  2019 2018 

 £’000 £’000 

Trosiant  23,698 22,101 

Gwariant gweithredol (19,521) (19,747) 

Gwarged/ (Diffyg) Gweithredol  4,177 2,354 

 (Colled) / enillion gwerth teg ar eiddo buddsoddi  (81) 998 

Gwarged net ar ôl gwerthu asedau sefydlog  1,362 1,688 

Ffioedd llog net  (1,859) (1,647) 

Gwarged / (diffyg) net ar gyfer y flwyddyn  3,599 3,393 

Enillion / (colled) actiwaraidd mewn perthynas â chynlluniau 

pensiwn  

(1,766) 886 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn  1,833 4,279 

 

Mae trosiant wedi cynyddu’n bennaf o ganlyniad i’r cynnydd rhent blynyddol.  

Mae costau rheoli wedi codi llai na chwyddiant oherwydd arbedion effeithlonrwydd yng nghostau 

ymgynghori asiantaeth, recriwtio a thechnoleg gwybodaeth.  

Bu buddsoddiad sylweddol a gynlluniwyd yn y stoc o dai presennol eto.  Diben y buddsoddiad yn y 

stoc, £4.376m (2018: £3.464m) mewn Atgyweiriadau Mawr a Gwaith Cynnal a Chadw a Gynlluniwyd 

yw sicrhau cydymffurfiaeth barhaus gyda Safon Ansawdd Tai Cymru yn y dyfodol a diwallu 

disgwyliadau cynyddol ein tenantiaid.  

Mae’r arian dros ben o werthiant eiddo o £1.362m o ganlyniad i gyfuniad o werthiannau statudol 

drwy denantiaid yn arfer eu Hawl i Brynu a nifer fechan o werthiannau gwirfoddol o eiddo nad yw’n 

economaidd drwy strategaeth rheoli asedau'r Gymdeithas.  

Mae Gwerth Teg eiddo masnachol wedi gostwng o £1.334m i £1.253m o ganlyniad i ansicrwydd 

ynglŷn â'r amgylchedd economaidd cyffredinol o ganlyniad i oblygiadau  Brexit.  
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Y ffioedd llog net yw £1.859m (2018: £1.647m). Y gyfradd cyfartalog o log a dalwyd yn y flwyddyn 

oedd 4.63% (2018 5.73%).  Mae’r cyfraddau wedi bod yn gyfraddau penodedig ar fwyafrif y ddyled 

er mwyn darparu sicrwydd o ran y llog sy’n daladwy.  

Y gwarged net ar gyfer y flwyddyn o £3.599m (2018: £3.393m) cyn y colledion actiwaraidd ar y 

cynlluniau buddion pensiwn diffiniedig o £1.766m.  Mae’r balans o £1.833m yn cael ei ailfuddsoddi 

yn y busnes i gyfrannu at adfywio’r ardal, datblygu cartrefi newydd ac ail ddefnyddio cartrefi gwag.  

Mae’r addasiadau actiwaraidd yn ymwneud â gofynion safon cyfrifeg FRS102. Mae dau addasiad 

cyfrifeg wedi bod yn ofynnol o ran costau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) yn y dyfodol a 

budd diffiniedig Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS).  Mae’r rhain yn ymwneud â’r gwerthusiad 

blynyddol o’r LGPS at ddibenion cyfrifeg ac am y tro cyntaf yn adlewyrchu asedau a 

rhwymedigaethau SHPS yn cael eu rhannu i lefel y cyflogwr.  

Mae pedwaredd flwyddyn gweithrediad is-gwmni’r Gymdeithas, Creu Menter, wedi gweld trosiant 

yn cynyddu i £9.824m (2018: £5.179m). Yn ogystal â’r contractau cynnal a chadw eiddo, cynhaliwyd 

nifer o waith a gynlluniwyd a chontractau datblygu ar gyfer Cartrefi Conwy.  Mae lefel a math y 

gwaith wedi cynyddu’n raddol drwy gydol y flwyddyn sydd wedi arwain at sefydlu ffatri ar gyfer 

adeiladu cartrefi unedol. Hefyd yn 2018-2019 bu twf a llwyddiant parhaus ar gyfer yr Academi 

Cyflogaeth gyda 58 tenant yn derbyn cyflogaeth gyda chyflogwyr lleol a 28 o denantiaid yn cael eu 

cyflogi drwy’r academi cyflogaeth. Derbyniwyd cydnabyddiaeth allanol drwy ennill Grand Prix Cyllid 

Cyhoeddus 2019 a gwobrau model darparu Gwasanaeth Amgen Gorau. O ganlyniad i’r cynnydd 

mewn trosiant, roedd yr elw ar weithgareddau arferol cyn trethi wedi cynyddu i £0.147m (2018: 

£0.090m).    

Mae’r Datganiadau o'r Sefyllfa Ariannol Cyfunol a'r Gymdeithas wedi'u darparu ar dudalen 26 a'r 

Datganiadau o Newidiadau mewn Cronfeydd Wrth Gefn Cyfunol a’r Gymdeithas ar dudalen 27 gyda 

manylon ategol yn y nodiadau i’r datganiadau ariannol ar dudalennau 29 i 64. Mae'r tabl isod yn 

darparu crynodeb o elfennau allweddol y Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol Cyfunol.  

 2019 2018 
 £000 £000 
   
Asedau Sefydlog (Gwerth Llyfr Net)  57,633 46,276 
Asedau Cyfredol Net  10,431 2,172 
Cyfanswm asedau llai’r rhwymedigaethau presennol  68,064 48,448 
Credydwyr sy’n ddyledus ar ôl blwyddyn  (54,587) (39,527) 
Ased /(Rhwymedigaethau) Pensiwn  (2,605) 176 

Cyfanswm Asedau Net  10,872 9,097 
   
   
Dyled fesul uned  £10,861 £8,468 
 

Mae’r Gymdeithas yn parhau i fuddsoddi mewn cartrefi newydd gyda'n hasedau eiddo yn cynyddu o 

£11.357m (2018: £2.883m). Cwblhaodd Cartrefi Conwy ei ddatblygiad adeilad newydd cyntaf yn 

2014 a hyd at 31 Mawrth 2019 mae wedi darparu dros 190 o gartrefi ychwanegol.  
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 Ar 31 Mawrth 2019 cyfanswm benthyciadau wedi’u tynnu Cartrefi Conwy oedd £42.5m allan o 

gyfleuster benthyca o £50.5m.  

Rhagolygon ar gyfer y Dyfodol  

Cydnabyddir bod Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) yn wynebu amgylchedd weithredu 

cymhleth a heriol. Mae Erthygl 50, y dull ffurfiol o adael yr Undeb Ewropeaidd (yr UE) wedi’i 

ddechrau ac mae dyddiad dod i rym wedi’i osod ar gyfer 31 Hydref 2019. Mae ansicrwydd o ran 

goblygiadau hyn yn parhau ac wedi'i adlewyrchu yn ein prosesau cynllunio gyda'r grŵp. Mae diwygio 

lles yn parhau i gyflwyno heriau a bydd yn parhau i wneud hynny yn y dyfodol agos ynghyd â 

phwysau parhaus ar gyllid canolog a llywodraeth leol. Ar yr un pryd, bydd angen arloesi a meddwl yn 

wahanol i gynyddu'r cyflenwad tai a diwallu targed Llywodraeth Cymru o 20,000 o dai fforddiadwy 

newydd. Mae adolygiad Tai Fforddiadwy wedi’i gyhoeddi ym mis Mai 2019 yn amlinellu nifer o 

argymhellion. Cyflwynwyd ymateb cychwynnol gan Weinidog Tai a Llywodraeth Leol ym mis 

Gorffennaf 2019 a disgwylir ymateb pellach ym mis Medi 2019. Mae effaith lawn yr adolygiad yn 

parhau i gael ei asesu a bydd yn cael ei gynnwys yng nghynlluniau’r grŵp yn y dyfodol.  

Mae ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol fel y nodwyd yng Nghynllun Corfforaethol Cartrefi Conwy 

2016-20 yn ategu at y cynlluniau blaenorol a’r penderfyniadau strategol wrth gydnabod yr agenda tai 

newidiol a'r risgiau i'r sector. Mae’r Gymdeithas yn ceisio symud ymlaen fel sefydliad yn gwneud 

gwahaniaeth, yn darparu tai a gwasanaethau y mae cwsmeriaid yn eu gwerthfawrogi.  

Mae ein perthnasau a phartneriaethau lleol o ran gweithio gyda’r awdurdod lleol, y GIG ac eraill yn 

cefnogi’r agenda ‘lle’ pwysig. Bydd ein parodrwydd i gynnig datrysiadau hyblyg ac arbenigol yn 

bwysig a bydd ymagwedd lwyddiannus tuag at ddatblygu tai yn debygol o elwa o wybodaeth a 

phartneriaethau lleol.  

Mae gan y Gymdeithas raglen ddatblygu sylweddol wedi’i threfnu ar gyfer y pum mlynedd nesaf 

ynghyd â thwf pellach yr is-gwmni Creu Menter a fydd yn galluogi ymgymryd â gwaith ychwanegol er 

budd y gymdeithas. Mae’r agenda arallgyfeirio o fewn Creu Menter yn parhau ac mae gwaith yn awr 

yn dechrau ar ei brosiect datrysiadau adeiladu modiwlar o'r ffatri a sefydlwyd yn ddiweddar yng 

Nghaergybi gydag ymrwymiad ar gyfer dros 60 o gartrefi dros y 12-18 mis nesaf.  

Er mwyn cynorthwyo i ddatblygu amcanion strategol ac elusennol Cartrefi Conwy, sefydlwyd Calon 

Homes LLP ym mis Mai 2018 fel Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig ar y cyd 50/50 rhwng C.I.C 

Creu Menter a Brenig Developments Limited. Diben hyn yw darparu dull lle y gellir datblygu neu 

adnewyddu tai ac eiddo arall ac yna eu cynnig i’w gwerthu neu eu rhentu ar gyfraddau marchnad 

fasnachol, heb gyfaddawdu asedau tai cymdeithasol.   Bydd unrhyw elw sy’n deillio o weithgareddau 

busnes Calon Homes LLP, oni bai y caiff ei gadw o fewn y busnes, yn cael ei rannu ar sail 50/50 rhwng 

yr aelodau (C.I.C Creu Menter a Brenig Developments Limited). Yna bydd gan Greu Menter y dewis o 

wneud taliad Cymorth Rhodd o hyn i’r rhiant –gwmni Cartrefi Conwy ar gyfer buddsoddiad pellach 

mewn tai cymdeithasol newydd.      
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Dangosyddion Perfformiad Allweddol Ariannol a Heb Fod Yn Ariannol 

Mae perfformiad y Gymdeithas yn ystod 2018/19 yn erbyn y dangosyddion allweddol ac o gymharu 

â’r blynyddoedd blaenorol wedi’i nodi yn y tabl isod: 

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth  2019 2018 2017 2016 

     

Maes Gwasanaeth     

% colled rhent oherwydd bod eiddo y gellir ei 

osod yn wag  

1.19% 1.80% 1.75% 1.64% 

Ôl-ddyledion rhent (ôl-ddyledion presennol fel % 

o’r rhent a’r taliadau gwasanaeth  y gellir eu 

derbyn)  

2.44% 2.43% 2.26% 2.26% 

Amser ail-osod (diwrnodau calendr)  19.8 

diwrnod 

17.8 

diwrnod 

18.97 
diwrnod 

23 diwrnod 

% arolygon nwy blynyddol a gwblhawyd  100% 100% 100% 100% 

  

Roedd canran y golled rhent oherwydd bod eiddo y gellir ei osod yn wag wedi gwella yn ystod 2018-

2019 oherwydd gwell rheolaeth effeithlon o eiddo gwag Polisi ynghyd â gwelliannau i amser ail-osod 

eiddo gwag oherwydd gwaith mawr. Mae perfformiad ôl-ddyledion rhent wedi’i gynnal gyda dim 

ond 0.01% o gynnydd er gwaethaf cynnydd mawr yn nifer y tenantiaid yr effeithir arnynt gan Gredyd 

Cynhwysol ynghyd â Diwygiadau Lles eraill. Mae cyflwyno meddalwedd rheoli ôl-ddyledion 

Rentsense wedi cefnogi’r perfformiad hefyd ynghyd â gwaith datblygu a wnaed gyda'r tîm casglu 

rhent o ran gwella ansawdd y cyswllt gyda’r tenantiaid. Mae amser ail-osod eiddo gwag wedi 

cynyddu ychydig eleni ond gosodwyd hyn yn erbyn gwelliant yn eiddo gwag Safonol a Phrif Waith 

cyffredinol sy’n cael ei adlewyrchu yn y golled rhent oherwydd bod eiddo gwag y gellir ei osod yn 

wag yn 1.19%.  

 

Llywodraethu a Rheoleiddio  

Y Bwrdd 

Mae aelodau presennol y Bwrdd a’r Cyfarwyddwyr Gweithredol wedi’u nodi ar dudalen 1 y 

Datganiadau Ariannol.  

Ym mis Ebrill  2018 newidiwyd Cadeirydd y Bwrdd oherwydd bu i Mr Douglas Leech ymddeol o dan 

reol uchafswm o 9 mlynedd yn y swydd. Mr Huw Evans oedd olynydd Mr Leech. Mae’r Gymdeithas 

yn ddiweddar (Mehefin 2019) wedi derbyn newyddion trist y bu farw Mr Evans yn sydyn ac yn 

annisgwyl. Er gwaethaf y cyfnod byr a fu yn y  swydd fel Cadeirydd, cefnogodd Mr Evans welliant 

parhaus, cyfeiriad strategol a rhagoriaeth gwasanaeth. Rhoddodd o’i amser i gyfarfod â 
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chydweithwyr, tenantiaid a budd-ddeiliaid strategol eraill, gan ymgysylltu â nhw i ddeall eu 

blaenoriaethau a meithrin rhwydweithiau effeithiol i gynorthwyo i ddatblygu enw da'r Gymdeithas, 

arloesi a chyfleoedd twf. Mae Mr David Shepherd wedi’i benodi fel Cadeirydd Dros Dro nes y gellir 

recriwtio penodiad parhaol newydd yn ffurfiol.       

Mae newidiadau eraill ym mhenodiadau’r bwrdd wedi deillio o gynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol yn 

tynnu’n ôl o ganlyniad i’r angen i gydymffurfio â Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol 

(Cymru) 2018 a’n newidiadau i'n Rheolau ein hunain (Ionawr 2019).  

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am arweinyddiaeth a chyfeiriad strategol y sefydliad a sicrhau bod amcanion 

corfforaethol a chyfrifoldebau statudol y Gymdeithas yn cael eu diwallu.   

Mae rheolaeth dydd i ddydd a gweithrediad strategaeth y Grŵp a'r fframwaith polisi yn cael ei 

ddirprwyo i Brif Weithredwr y Grŵp a'r uwch swyddogion sy'n cyfarfod yn rheolaidd ac yn mynychu 

cyfarfodydd Bwrdd.  

Yn ystod y flwyddyn ariannol 2018/19 cyflwynodd y Bwrdd adolygiad o'i drefniadau llywodraethu ar 

draws strwythur y grŵp, ac yn ystod yr adolygiad rhoddwyd ystyriaeth i;  

 Argymhellion ar gyfer gwella rheoleiddio a llywodraethu ar draws y sector tai yn deillio o 

ymchwiliad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru i oruchwyliaeth 

reoleiddiol cymdeithasau tai yng Nghymru.  

 Daeth yr angen i wneud newidiadau i'n Rheolau a'r gweithdrefnau cysylltiol i'r amlwg er 

mwyn sicrhau cydymffurfiaeth gyda Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol (Cymru) 

2018 a gyflwynwyd ym mis Awst 2018; yn benodol roedd y newidiadau yn ymwneud â'r 

gofyniad i leihau lefel rheolaeth yr Awdurdod Lleol.  

 Atgyfnerthu'r capasiti ar gyfer clywed a gweithredu ar lais y tenant, yn enwedig yn dilyn y 

pryderon a gyflwynwyd mewn perthynas â hyn yn dilyn trychineb Grenfell yn 2017  

 Tynnu cyfyngiadau rheoleiddiol ar dâl aelodau'r bwrdd; gan alluogi'r Bwrdd i ystyried 

cyflwyno fframwaith tâl ar gyfer aelodau'r bwrdd a'r pwyllgorau ar draws y Grŵp.  

 Unrhyw newidiadau ychwanegol y teimlir yn briodol i wella sylfaen sgiliau ac 

effeithlonrwydd ein trefniadau llywodraethu. Yn benodol roedd hyn yn cynnwys; lleihau 

maint y Bwrdd, sicrhau bod holl swyddi'r Bwrdd yn awr yn seiliedig ar sgiliau yn hytrach nag 

etholaeth, tynnu categoreiddio budd-ddeiliaid sy'n seiliedig ar etholaeth.  

Cyflwynwyd yr adolygiad gan y Bwrdd fel ymrwymiad gwirioneddol i welliant parhaus, yn wahanol i 

adolygiadau mewn rhai Cymdeithasau eraill o ganlyniad i bryderon rheoleiddio.   

Wrth gynnal ein hadolygiad rydym wedi ymgysylltu â’n Hawdurdod Lleol (a oedd yn aelod o’r 

Gymdeithas ar y pryd), ein Panel Craffu Tenantiaid, tenantiaid sy’n gyfranddalwyr, arianwyr a’r tîm 

rheoleiddio. Derbyniwyd cyngor ymgynghorol a chyfreithiol allanol wrth ddatblygu cyfres newydd o 

Reolau ar gyfer y Gymdeithas a fframwaith tâl ar gyfer aelodau'r bwrdd.  

Cyflwynwyd cyfres o Reolau newydd i’r cyfranddalwyr, mewn cyfarfod cyffredinol arbennig a 

gynhaliwyd ar 27/11/2018 ac fe'u cymeradwywyd. Cyflwynwyd a derbyniwyd y rheolau newydd gan 

yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ym mis Ionawr 2019.  

Cyflwynwyd fframwaith tâl aelodau’r bwrdd o'r 1 Ionawr 2019 ac mae taliadau a wnaed yn unol â 

hyn yn cael eu hadrodd ar wahân yn y nodiadau i'r datganiadau ariannol hyn.    
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Mae Bwrdd Cartrefi Conwy yn awr yn cynnwys dim llai na 5 a dim mwy na 10 aelod, heb unrhyw 

benodiadau wedi’u diogelu / yn seiliedig ar etholaeth.  Gall y Bwrdd benodi hyd at 2 aelod 

cyfetholedig i’r Bwrdd ac i bob un o’i Bwyllgorau. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am reoli materion y 

Gymdeithas. Mae’n cyfarfod oddeutu wyth gwaith y flwyddyn ar gyfer busnes rheolaidd ac yn 

ymgymryd â gweithgareddau ychwanegol i gefnogi ystyriaeth y strategaeth.  Mae’r aelodau’n cael eu 

cefnogi yn eu datblygiad personol parhaus drwy ystod o gyfleoedd hyfforddiant, cyfarfodydd briffio a 

'diwrnodau i ffwrdd', yn seiliedig ar argymhellion sy'n codi o drafodaethau yng nghyfarfodydd y 

Bwrdd neu'r Pwyllgorau a phroses werthuso flynyddol aelodau'r Bwrdd.  

Mae gweithgareddau’r Bwrdd a’r holl Bwyllgorau’n cael eu llywodraethu gan Gynllun Dirprwyo a 

Rheolau Sefydlog sy'n cael eu hadolygu'n flynyddol.  

 Ym mis Mehefin 2018 cyhoeddodd Cartrefi Cymunedol Cymru (corff masnachu sector Tai 

Cymdeithasol Cymru) God Llywodraethu newydd ar gyfer y sector. Mae Bwrdd Cartrefi Conwy wedi 

mabwysiadu ac yn cymhwyso’r Cod hwn.  

Yn ystod mis Rhagfyr 2018 ac Ionawr 2019, fel rhan o'r adolygiad llywodraethu a nodwyd uchod, bu 

holl aelodau'r bwrdd a'r pwyllgorau yn rhan o broses werthuso a oedd yn ystyried Perfformiad 

Personol, Effeithiolrwydd y Pwyllgorau a'r Bwrdd.  

Hefyd, fel rhan o’r adolygiad llywodraethu, adolygodd y Bwrdd y sgiliau yr ystyriodd fel rhai pwysig i 

Gartrefi Conwy ar y cyfnod datblygu presennol. Ail-nodir y rhain isod, gyda’r disgwyliad er nad oes 

gan holl Aelodau’r Bwrdd yr holl sgiliau hyn, bydd y Gymdeithas yn elwa o gael ystod amrywiol o 

aelodau Bwrdd, gyda gwahanol brofiadau bywyd a sgiliau.  

 Llywodraethu a gweithio fel aelod o dîm  

 Ymwybyddiaeth o, ac empathi gyda Gwerthoedd Grŵp Cartrefi Conwy a chenhadaeth 
gymdeithasol  

 Dadansoddiad beirniadol  

 Rheoli perfformiad a gwelliant parhaus  

 Gosod a deall gweledigaeth a strategaeth  

 Meddylfryd ariannol; yn deillio o gyfrifoldeb am gyllideb, ymarfer technegol (e.e. 
cyfrifyddiaeth).  Gallu deall data / datganiad ariannol a dadansoddi tueddiadau  

 Ymwybyddiaeth wleidyddol, diplomyddiaeth a rhwydweithio  

 Gwybodaeth am Dai neu sectorau eraill; er enghraifft Addysg, Iechyd, Heddlu ac ati.  

 Archwaeth risg, rheoli risg a strategaethau lliniaru  

 Darparu gwasanaethau cwsmer gan ganolbwyntio ar berfformiad a gwelliant  

 Busnes masnachol, cynllunio busnes, sgiliau ariannol a rheoli  

 Rheoli, arwain a strategaeth yng nghyd-destun tai neu gyd-destun tebyg  

 Gwybodaeth am yr economi leol, meysydd a chymunedau sy’n cael eu gwasanaethu gan y 
Gymdeithas a'r is-gwmniau  

 Cyllid, cynllunio a datblygu ar gyfer tai ac adfywio  

 Cyfleoedd cyfartal ac amrywiaeth; anghenion penodol cymunedau lleol  

 Canolbwyntio ar gymuned/ cwsmer, iechyd a lles  
 

Rydym hefyd yn disgwyl i Aelodau’r Bwrdd chwarae rhan weithredol yn arwain y busnes ac felly 
rydym yn credu bod y canlynol yn rhinweddau delfrydol ar gyfer Aelodau’r Bwrdd:  
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 Arweinyddiaeth, gallu ysbrydoli a gosod esiampl dda  

 Ymrwymiad i amser personol digonol i sicrhau eu bod yn perfformio'n dda  

 Chwilfrydedd i geisio gwybodaeth berthnasol a'i defnyddio'n briodol i holi neu herio eraill 
neu sut y caiff pethau eu gwneud    

 Dewrder a phenderfyniad i ddelio â phenderfyniadau anodd, amgylchiadau heriol a 
chymhelliant i arloesi a gwella  

 Aelod da o dîm gyda sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da  

 Ystyriol, parchus a chefnogol tuag at eraill sy’n gweithio gyda nhw   

 Gallu a pharodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb ar y cyd a phenderfyniadau mwyafrifol  
Defnyddiodd y Bwrdd y sgiliau a’r rhinweddau hyn yn yr ymgyrch recriwtio aelodau bwrdd 

diweddaraf (Mehefin 2019) i lenwi swyddi gwag sy’n deillio o’r adolygiad llywodraethu diweddaraf.    

Drwy gydol y flwyddyn mae aelodau’r Bwrdd wedi dangos eu hymrwymiad a’u cefnogaeth drwy 

gyfrannu yn yr ystafell fwrdd drwy drafodaeth adeiladol a gwneud penderfyniadau, ynghyd â 

chyfranogi mewn ystod eang o ddigwyddiadau cymunedol ac sy'n canolbwyntio ar denantiaid, 

sesiynau dysgu a datblygu.  

Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a fydd yn cael ei gynnal ar 26 Medi 2019, mae'n ofynnol bod 

pob aelod o’r bwrdd sydd wedi gwasanaethu eu tymor penodedig yn ymddeol o’r Bwrdd.   

Gall aelodau Bwrdd sy’n ymddeol drwy gylchdroi, os ydynt yn dymuno ac yn gymwys, wneud cais i 

gael eu hailethol.  Mae’r holl aelodau Bwrdd yn cael eu recriwtio am y sgiliau, gwybodaeth ac 

arbenigedd y gallant ei gyfrannu i'r busnes. Mae’n ofynnol iddynt weithredu er budd gorau Cartrefi 

Conwy bob amser, gan gynnal cyfrinachedd a chyflwyno delwedd cadarnhaol, proffesiynol a gofalgar 

wrth weithredu fel llysgenhadon ar gyfer y Gymdeithas. Mae’r holl aelodau Bwrdd newydd a benodir 

yn cael eu cefnogi gyda rhaglen gyflwyno i'w cynorthwyo i setlo a bod yn aelodau effeithiol o'r 

Bwrdd cyn gynted â phosibl.  

Rheoleiddio 

Fel Landlord Cymdeithasol Cofrestredig rheoleiddir y Gymdeithas gan Weinidogion Cymru, sy’n 

cyhoeddi Dyfarniad Rheoleiddiol bob blwyddyn o ran hyfywedd ariannol y Gymdeithas a sut mae’n 

perfformio. Yn Nyfarniad Rheoleiddio diwethaf y Gweinidog, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018, 

nodwyd y Statws Cyd-reoleiddio fel;  

 Llywodraethu a Gwasanaethau – Safonol  

 Nodi a rheoli risgiau newydd ac sy’n dod i’r amlwg yn briodol.  
 
Hyfywedd Ariannol – Safonol  

 Yn diwallu gofynion hyfywedd ac yn meddu ar y gallu ariannol i ddelio â sefyllfaoedd yn 
briodol.  

Cyfarwyddwyr Gweithredol 

Nid oes gan y pedwar Cyfarwyddwr Gweithredol unrhyw fudd yng nghyfranddaliadau'r Gymdeithas 

ac yn gweithredu fel gweithredwyr o fewn yr Awdurdod dan ddirprwyaeth gan y Bwrdd ac fel y 

nodwyd yn y Rheoliadau Ariannol a Chynllun Dirprwyo'r Gymdeithas.  
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Mae’r holl Gyfarwyddwyr Gweithredol yn cael eu cyflogi ar yr un telerau â’r aelodau eraill o staff ag 

eithrio cyfnodau rhybudd o dri mis ac yn derbyn lwfans car gwerth 10% o'u cyflog.  

Mae un o’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn aelod o Gynllun Pensiwn LGPS ac un yn aelod o Gynllun 

Pensiwn SHPS. Maent yn cyfranogi yn y cynlluniau ar yr un telerau â’r holl staff cymwys eraill ac 

mae’r Gymdeithas yn cyfrannu at y cynlluniau ar ran ei weithwyr. Mae gan y Cyfarwyddwyr eraill 

drefniadau cynllun pensiwn personol.  

Cadarnhaodd Cyfarwyddwr Adnoddau’r Grŵp ei fod yn bwriadu ymddeol ym mis Awst 2019 ac fe 

gwblhawyd proses recriwtio yn ystod y flwyddyn ac mae Cyfarwyddwr newydd yn y swydd ers mis 

Mehefin 2019.  

Gweithwyr  

Mae ein gweithwyr yn hanfodol ar gyfer darpariaeth ein gweledigaeth a'n nodau strategol. Rydym yn 

parhau i fuddsoddi mewn hyfforddiant a datblygiad o ansawdd da.   

Ar 31 Mawrth 2019 roedd gennym 220 o weithwyr yn y Grŵp gyda 162 o weithwyr yn gweithio ar 

gyfer Cartrefi Conwy a 58 o weithwyr yn gweithio ar gyfer Creu Menter.  

Mae Cartrefi Conwy wedi ymrwymo i gydraddoldeb cyfleoedd ac yn cymell gwelliant parhaus.  

Iechyd a Diogelwch 

Mae’r canolbwynt ar Iechyd a Diogelwch wedi parhau yn 2018-2019 gydag adolygiad parhaus o’r holl 

elfennau o’n hymagwedd a’n dulliau adrodd.  Yn ystod y flwyddyn, gweithredodd y grŵp strwythur 

cyfarfodydd diwygiedig gan ddechrau Pwyllgorau Iechyd a Diogelwch ar gyfer Cartrefi Conwy a Chreu 

Menter. Mae'r Pwyllgorau Iechyd a Diogelwch yn rhoi goruchwyliaeth uniongyrchol a chlir ar gyfer 

Rheolwr Gyfarwyddwyr pob cwmni o bryderon ac awgrymiadau eu cydweithwyr ar gyfer gwella.   

Mae’r trafodaethau hyn yn datblygu’n dda gan roi sicrwydd bod arferion diogel yn cael eu cymell gan 

gydweithwyr ar bob lefel.  Mae’r holl gyfarfodydd a amlinellwyd uchod yn adrodd i’r Tîm 

Arweinyddiaeth Weithredol drwy’r Rheolwyr Gyfarwyddwyr a Phennaeth Adnoddau Dynol a 

Datblygiad Sefydliadol fel bo’r angen.  Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydd y trefniadau uchod yn cael eu 

hymgorffori ymhellach gyda materion testunol presennol yn cael eu hadrodd i’r Rhiant Fwrdd a 

Bwrdd Creu Menter.  

 

Cyflawnodd Cartrefi Conwy ROSPA Aur am yr wythfed flwyddyn ym mis Chwefror 2019. Mae Creu 

Menter yn parhau i ddarparu’r dystiolaeth ofynnol i gynnal achrediad CHAS.  

 

Er mwyn darparu sicrwydd pellach i’r Pwyllgor Archwilio a Risg, comisiynodd Cartrefi Conwy 

archwiliad annibynnol - gan Rwydwaith Ansawdd Tai (HQN) - o'r pedwar maes allweddol o 

ddiogelwch landlord sef: gwasanaethu nwy; diogelwch trydanol, rheoli asbestos a chynnal a chadw 

lifftiau.    Adroddwyd canfyddiadau ac argymhellion i’r Pwyllgor Archwilio a Risg ar 1 Gorffennaf 2019 

gyda lefel da o sicrwydd yn gyffredinol ar gyfer arferion diogel.  

 

Yn ystod y flwyddyn adolygwyd ac atgyfnerthwyd strwythur y tîm Iechyd a Diogelwch. Bydd y 

Rheolwr Cydymffurfiaeth Iechyd a Diogelwch newydd yn ychwanegu at yr arbenigedd drwy ddarparu 

sicrwydd bod polisïau, prosesau, codau ymarfer a deddfwriaeth yn cael eu harsylwi a’u gweithredu.     
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Roedd Cartrefi Conwy wedi cydnabod pwysigrwydd uniondeb a phrydlondeb data sy’n ymwneud ag 

iechyd a diogelwch. Cynhaliwyd proses dendro caffael yn ystod y flwyddyn ar gyfer darparwr addas o 

feddalwedd arbenigol gan arwain at benodi cwmni – SHE Assure - ar ddiwedd mis Mawrth 2019. 

Mae’r Tîm Prosiect yn awr yn cyflwyno’r feddalwedd i’r holl staff o fewn y grŵp.  

Polisi Cyfranddalwyr  

Wrth fabwysiadu’r gyfres newydd o Reolau ar gyfer y Gymdeithas (Ionawr 2019) dilëwyd yr angen ar 

gyfer categoreiddio cyfranddalwyr ar sail etholaeth. Yn awr dim ond un dosbarth o gyfranddalwyr 

sydd, gyda'r holl bleidleisiau yn gyfartal ar sail un gyfran un bleidlais.  

Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau yn ysgrifenedig, gan nodi'r rheswm pam fod yr ymgeisydd yn 

dymuno bod yn gyfranddaliwr. Mae gan y Bwrdd y pŵer yn ei ddisgresiwn absoliwt i dderbyn neu 

wrthod cais. Os caiff cais ei gymeradwyo, rhoddir tystysgrif cyfranddaliwr i’r unigolyn ar ôl derbyn 

taliad o £1 (punt sterling) a nodir eu manylion ar y gofrestr o gyfranddalwyr.   

Datganiad o Gyfrifoldebau’r Bwrdd  

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am baratoi’r Adroddiad Blynyddol a’r datganiadau ariannol yn unol â 

chyfraith a rheoliadau perthnasol.  

Yn unol â Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 a 

deddfwriaeth tai cymdeithasol cofrestredig mae’n ofynnol bod y Bwrdd yn paratoi datganiadau 

ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol sy’n rhoi darlun cywir a theg o gyflwr materion y Landlord 

Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) a’r gwarged neu’r diffyg ar gyfer y cyfnod hwnnw. Wrth baratoi’r 

datganiadau ariannol hyn, mae’n ofynnol bod y Bwrdd:    

o yn dewis polisïau cyfrifo addas ac yna’n eu cymhwyso’n gyson;  

o yn gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon sy'n rhesymol a doeth;  

o yn nodi a yw’r safonau cyfrifeg perthnasol wedi’u dilyn, yn amodol ar unrhyw wahaniaethau 

materol a ddatgelwyd a'u hegluro yn y datganiadau ariannol; a  

o pharatoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol oni bai ei bod yn amhriodol 

rhagdybio y bydd yr RSL yn parhau i weithredu ei fusnes.  

   

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifeg priodol sy'n ddigonol i ddangos ac egluro 

trafodion yr RSL a'r Grŵp a datgelu unrhyw gywirdeb rhesymol ar unrhyw adeg o sefyllfa ariannol yr 

RSL a’r Grŵp i’w galluogi i sicrhau bod datganiadau ariannol yn cydymffurfio â Deddf Cymdeithasau 

Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 ac Atodlen 1 Deddf Tai 1996 a’r Gofynion 

Cyfrifo ar gyfer Landlordiaid Cofrestredig yng Nghymru: Penderfyniad Cyffredinol 2015. Mae hefyd 

yn gyfrifol am ddiogelu asedau'r RSL ac felly yn cymryd camau rhesymol i atal a chanfod twyll ac 

anghysondebau eraill.  

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gynnal a chadw a sicrhau cywirdeb gwefan y gymdeithas. Gallai 

deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy’n llywodraethu paratoi a rhannu datganiadau ariannol fod yn 

wahanol i ddeddfwriaeth o awdurdodaethau eraill 
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Gwybodaeth i’r Archwilwyr  

Mae Aelodau’r Bwrdd a oedd yn eu swyddi ar ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad Bwrdd hwn yn 

cadarnhau, cyn belled ag y bo pob un ohonynt yn gwybod, nad oes unrhyw wybodaeth archwilio 

berthnasol nad yw archwilwyr y Gymdeithas yn gwybod amdanynt; mae’r aelodau wedi cymryd yr 

holl gamau y dylent fel aelodau er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth 

archwilio sy'n berthnasol ac i sicrhau bod archwilwyr y Gymdeithas yn ymwybodol o'r wybodaeth 

honno.  

Datganiad Rheoli Mewnol  

Mae’r Bwrdd yn cydnabod ei gyfrifoldeb cyffredinol i’r Gymdeithas ar gyfer sefydlu a chynnal y 

system gyfan o reolaeth fewnol ac ar gyfer adolygu ei effeithiolrwydd.  

Defnyddir y system o reolaeth fewnol i reoli, yn hytrach na gwaredu, y risg o fethu â chyflawni 

amcanion busnes, a darparu sicrwydd rhesymol yn erbyn camddatganiad neu golled sy’n faterol.  

Mae’r broses ar gyfer nodi, gwerthuso a rheoli risgiau sylweddol y mae’r Gymdeithas yn eu hwynebu 

yn barhaus ac wedi bod yn weithredol drwy gydol y flwyddyn o’r 1 Ebrill  2018 hyd at ddyddiad 

cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol a’r datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 

31 Mawrth 2019.  

Mae’r dulliau canlynol yn ffurfio elfennau allweddol y fframwaith rheolaeth a ddyluniwyd ac a 

weithredwyd gan y rheolwyr i ddarparu rheolaeth fewnol effeithiol:  

o Cymeradwyodd y Bwrdd y cylch gorchwyl a’r awdurdodau dirprwyol ar gyfer yr holl 
Bwyllgorau a’i is-gwmni C.I.C Creu Menter;  

o Cyfrifoldebau rheoli ac awdurdodau dirprwyol wedi’u diffinio’n glir mewn perthynas â 
sefydlu a buddsoddi yn Calon Homes LLP (y fenter ar y cyd rhwng Creu Menter a Brenig 
Developments Limited); 

o Cyfrifoldebau rheoli wedi’u diffinio’n glir ar gyfer nodi, gwerthuso a rheoli risgiau sylweddol; 
o Prosesau cynllunio busnes a strategol sy’n gadarn, gyda chyllidebau a rhagolygon ariannol 

manwl; 
o Adolygiad blynyddol o drefniadau iechyd a diogelwch ac adrodd i’r Bwrdd ar fethodoleg 

sicrwydd ar gyfer systemau a pherfformiad Iechyd a Diogelwch  
o Polisïau recriwtio, cadw, hyfforddiant a datblygu ffurfiol ar gyfer yr holl aelodau o staff;  
o Gweithdrefnau awdurdodi a gwerthuso sefydledig ar gyfer mentrau ac ymrwymiadau 

sylweddol a newydd, gan gynnwys datblygu tir ac eiddo fel rhan o'n strategaethau datblygu 
a rheoli asedau;  

o Polisi trysorlys a strategaeth flynyddol y trysorlys sydd wedi’u cymeradwyo gan y Bwrdd ac 
yn destun adolygiad allanol bob blwyddyn;  

o Gwybodaeth rheoli perfformiad yn cael ei gyflwyno i’r Tîm Arweinyddiaeth Weithredol, y 
Pwyllgorau a’r Bwrdd  

o Polisïau rhannu pryderon, llwgrwobrwyo, gwrth-ddwyn a llygredigaeth sydd wedi’u 
cymeradwyo gan y Bwrdd; 

o Polisïau twyll wedi’u cymeradwyo gan y Bwrdd, sy’n ymdrin ag atal, canfod ac adrodd, 
ynghyd ag adennill asedau; a  

o Monitro rheolaidd o gyfamodau benthyciadau a gofynion ar gyfer cyfleusterau 
benthyciadau newydd.  

o Cofrestr Asedau a Dyledion yn cael ei gynnal  
o Canllawiau gweithdrefnau ar gyfer staff  
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o Rhaglen sefydledig o weithgareddau archwilio mewnol sy’n deillio o asesiad o’r risgiau 
busnes allweddol (e.e. darpariaeth gwasanaeth, iechyd a diogelwch, ac ariannol).  
 
 

Fframwaith Sicrwydd Risg 

Ni all y Bwrdd ddirprwyo cyfrifoldeb pennaf am y system o reolaeth fewnol ond mae wedi dirprwyo 

awdurdod i'r Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg i adolygu effeithiolrwydd rheolaethau mewnol yn 

rheolaidd. Mae’r Bwrdd yn derbyn cofnodion y Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg.   

Mae Fframwaith Sicrwydd Risg Cartrefi Conwy yn seiliedig ar fodel amddiffyniad tair llinell sydd 

wedi'i ddylunio i sicrhau rheolaeth effeithiol a thryloyw o risg drwy wneud atebolrwyddau yn glir.   

Felly gall y Bwrdd gadarnhau bod proses gadarn a pharhaus ar gyfer nodi, gwerthuso a rheoli risgiau 

sylweddol y mae’r Grŵp yn eu hwynebu. Mae’r broses yn ei lle drwy gydol y flwyddyn sydd dan 

adolygiad, hyd at ddyddiad yr adroddiad blynyddol.  

Mae’r Bwrdd yn cadarnhau na chanfuwyd unrhyw wendidau yn y rheolaethau mewnol am y 

flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 a fyddai fel arall wedi gallu arwain at golledion materol, 

trefniadau wrth gefn neu ansicrwydd sydd angen eu datgelu yn y datganiadau ariannol.  

Nododd Pwyllgor Archwilio a Rheoli Risg y Grŵp ddeuddeg risg strategol yn flaenorol sydd wedi’u 

nodi isod, ynghyd â rheolaethau perthnasol i ffurfio dogfen Mapio Sicrwydd. Ochr yn ochr â’r 

ddogfen hon, mae Matrics Risg corfforaethol wedi'i gynhyrchu sy'n cynnwys y risgiau strategol, 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol perthnasol ac archwaeth risg y Bwrdd. Mae hyn yn caniatáu 

nodi symudiad yn y tueddiadau a'u cyflwyno i’w trafod ym mhob cyfarfod Pwyllgor Archwilio a 

Rheoli Risg y Grŵp a’r Bwrdd.  

Drwy gydol y flwyddyn dan sylw hyd at ddyddiad yr adroddiad blynyddol hwn rydym hefyd;  

• Wedi ystyried effaith bosibl cadwyn gyflenwi deunyddiau, costau a gallu gweithredol sy’n 

deillio o broses Brexit sydd heb ei datrys eto. Ar hyn o bryd, mae’r Bwrdd yn sicr bod gwaith monitro 

ac ystyriaeth briodol yn cael eu cyflawni ar gyfer materion o'r fath.  

• Wedi adolygu ein trefniadau llywodraethu a llinell welediad y Bwrdd ar draws y strwythur 

llywodraethu i sicrhau ein bod yn cynnal ein sicrwydd cadarn o ran rheoli risg.  

Risg Strategol  Rheolaethau  

Incwm  

 Ffrydiau incwm llai neu wedi’u tynnu’n ôl  

 

Monitro rheolaidd o’r ffrydiau incwm a 

pherfformiad gweithredol yn cael ei gynnal ar 

draws y sefydliad hyd at lefel Bwrdd  

Yn y flwyddyn dan sylw hyd at ddyddiad yr 

adroddiad blynyddol hwn rydym wedi 

gweithredu datrysiad technoleg newydd ‘Rent 

Sense’ i wella sicrwydd mewn perthynas â 

pherfformiad gweithredol ac adrodd ar gasglu 



 

18 
 

rhent  

Gwariant 

 Gwariant cyffredinol dros y symiau cyllidebol a 

gytunwyd  

 

Monitro’r gyllideb yn rheolaidd ac adrodd i’r 

rheolwyr a’r Bwrdd  

 

Cyllid 

 Ffrydiau cyllid llai, nad ydynt yn gystadleuol neu'n 

cael eu tynnu'n ôl  

 

Strategaeth rheoli’r trysorlys ar waith i geisio 

amrywio ffynonellau cyllid cymaint â phosibl i 

liniaru'r risg. Monitro cydymffurfiaeth cyfamod 

drwy gyfrifon rheoli  

Gwaith datblygu a gwella  

 Diffyg enillion ar fuddsoddiad a wnaed mewn 
datblygiadau newydd neu waith gwella  

 

Monitro rheolaidd o ddatblygiadau newydd 

posibl ac eiddo sydd ar werth a’r effaith ar y 

cynllun busnes  

Iechyd a Diogelwch 

 Risg i iechyd a diogelwch y tenantiaid, staff, 

contractwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol  

 

Polisïau iechyd a diogelwch statudol ar waith 

ynghyd â hyfforddiant rheolaidd a monitro 

perfformiad yn barhaus.  

Yn y flwyddyn dan sylw hyd at ddyddiad yr 
adroddiad blynyddol hwn rydym wedi caffael ac 
yn gweithredu datrysiad technolegol newydd 
‘SHE Assure’ i wella sicrwydd ymhellach o ran 
monitro cydymffurfiaeth iechyd, diogelwch a'r 
amgylchedd.  

Cynnal a Chadw 

 Eiddo heb eu cynnal i safon a gytunwyd  

 

Monitro rheolaidd statws eiddo yn erbyn Safon 

Ansawdd Tai Cymru. Monitro ac adrodd ar y 

gyllideb yn rheolaidd.  

TGCh 

 Systemau nad ydynt yn effeithiol neu'n methu gan 

effeithio ar effeithlonrwydd a pharhad busnes.  

 

Strategaeth TGCh ar waith gyda chefnogaeth 

gan gontractwyr ac ymgynghorwyr allanol.  

Llywodraethu 

 Trefniadau llywodraethu nad ydynt yn effeithiol yn 

arwain at ymyrraeth reoleiddiol neu israddio  

 

Cod Llywodraethu CHC wedi’i fabwysiadu gyda 

pholisïau perthnasol yn eu lle. Cyfathrebu yn 

agored a thryloyw gyda’r Rheoleiddiwr. Cyngor 
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cyfreithiol allanol ar gael  

Staff 

 Diffyg neu ostyngiad yn nifer y staff sydd yn llawn 

ysgogiad neu wedi’u hyfforddi’n dda  

 

Tîm AD ymroddedig gyda pholisïau a 

gweithdrefnau yn eu lle ynghyd â chod 

ymddygiad staff. Monitro rheolaeth 

absenoldebau a throsiant staff yn rheolaidd.  

Cwsmeriaid  

 Gostyngiad ym moddhad cwsmeriaid yn arwain at 

ddifrod i enw da  

 

Cyswllt rheolaidd gyda chwsmeriaid drwy 

newyddlenni, llythyrau a’r gwasanaeth Partner 

Cartref. Timau ASB dynodedig, Cymorth i 

Denantiaid a chymorth Byw’n Annibynnol. 

Panel Craffu dan arweiniad tenantiaid gyda 

pherthynas barhaus gyda TPAS. Lefelau 

boddhad yn cael eu hadrodd i’r Rheoleiddiwr.  

Twf / Arallgyfeirio  

 Gweithgareddau arallgyfeirio yn arwain at Gynllun 

Busnes anghynaliadwy  

Prawf straen y Cynllun Busnes wedi’i gwblhau. 

Fframwaith Masnachol wedi’i weithredu fel 

methodoleg ar gyfer mentrau masnachol  

Is-gwmni: Creu Menter 

 Diffyg darpariaeth gwasanaeth neu ansawdd a 

gostyngiad mewn ffrydiau incwm  

Cynllun Busnes yn cael ei adolygu’n flynyddol. 

Cytundebau lefel gwasanaeth cytundebol yn eu 

lle gydag adroddiadau rheolaidd i'r Bwrdd.  

 

Cofrestr o Dwyll a Ganfuwyd  

Mae Ysgrifennydd y Cwmni yn cynnal y gofrestr o dwyll a ganfuwyd.  

Yn y flwyddyn ariannol hon rydym ni, fel sawl sefydliad arall, wedi nodi cynnydd yn yr achosion o 

geisiadau ffug am daliad drwy e-byst twyllodrus. Yn anffodus mae’n rhaid i ni nodi un digwyddiad a 

arweiniodd at wneud taliad twyllodrus gan ein his-gwmni Creu Menter.  Arweiniodd hyn at golled 

ariannol o £1,291. Nid oes unrhyw dwyll arall i'w nodi yn ystod cyfnod yr adroddiad hwn. Atgoffwyd 

y cydweithwyr bod angen bod yn wyliadwrus er mwyn atal mater o’r fath rhag digwydd eto ac mae 

argymhellion archwilio mewnol ar gyfer gwelliant mewn arferion gweithio wedi’u gweithredu.  

Busnes Gweithredol  

Ar ôl gwneud ymholiadau mae gan y Bwrdd ddisgwyliad rhesymol fod gan y Grŵp a'r Gymdeithas 

adnoddau digonol i barhau i weithredu am y dyfodol y gellir ei ragweld. Felly mae’r Bwrdd yn parhau 

i fabwysiadu’r sail busnes gweithredol yn y datganiadau ariannol.  

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas ar 26 Medi 2019 ym Morfa Gele, Parc Busnes 

Gogledd Cymru, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ.  
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Archwilwyr Allanol 

Ein harchwilwyr allanol ar gyfer diwedd y flwyddyn 31 Mawrth 2019 yw RSM UK Audit LLP.  Mae 

RSM UK Audit LLP wedi mynegi parodrwydd i barhau â'r swydd.  

Cymeradwywyd ar ran y Bwrdd gan:  

 

…………………………………                    Dyddiad:     

Gareth Jones 

Aelod o’r Bwrdd  
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Adroddiad Archwilwyr Annibynnol i aelodau Cartrefi Conwy Cyfyngedig  

Barn ar y datganiadau ariannol  

Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol Cartrefi Conwy Cyfyngedig (y ‘Gymdeithas’) ar gyfer y 

flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 sy’n cynnwys Datganiad Cynhwysfawr o Incwm Cyfunol 

a'r Gymdeithas, Datganiad y Sefyllfa Ariannol Cyfunol a'r Gymdeithas, Datganiad o Newidiadau 

mewn Cronfeydd wrth gefn Cyfunol a’r Gymdeithas, Datganiad Cyfunol Llif Arian a nodiadau i'r 

Datganiadau Ariannol, gan gynnwys crynodeb o bolisïau cyfrifo arwyddocaol.  Mae’r fframwaith 

adrodd ariannol sydd wedi’i gymhwyso wrth eu paratoi yn gyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifo y 

Deyrnas Unedig, gan gynnwys FRS 102 “Safon Adroddiadau Ariannol sy’n berthnasol yn y DU a 

Gweriniaeth Iwerddon" (Arferion Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig).  

 

Yn ein safbwynt ni, mae’r datganiadau ariannol:  

 yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr materion y Gymdeithas ar 31 Mawrth 2019 a’i incwm a’i 
wariant ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben;  

 wedi’u paratoi’n briodol yn unol ag Arferion Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas 
Unedig;  

 wedi’u paratoi yn unol â gofynion Deddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd 
Cymunedol 2014, Atodlen 1 Deddf Tai 1996 a Phenderfyniad Cyffredinol Gofynion Cyfrifo ar 
gyfer Landlordiaid Cymdeithasol (Cymru) 2015.  

 

Sail ar gyfer y Safbwynt  
 

Rydym wedi cynnal ein harchwiliad yn unol â’r Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (DU) (ISAs (DU)) a 

chyfraith berthnasol. Mae ein cyfrifoldebau o dan y safonau hynny’n cael eu disgrifio ymhellach yng 

nghyfrifoldebau'r Archwilydd ar gyfer rhan archwilio'r datganiadau ariannol yn ein hadroddiad. 

Rydym yn annibynnol o’r Gymdeithas yn unol â gofynion moesegol sy'n berthnasol i archwilio 

datganiadau ariannol yn y DU, gan gynnwys Safon Foesegol FRC, ac rydym wedi cyflawni ein 

cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â’r gofynion hyn. Credwn bod y dystiolaeth archwilio yr ydym 

wedi'i derbyn yn ddigonol ac yn briodol i ddarparu sail ar gyfer ein safbwynt.  

Casgliadau yn ymwneud â busnes gweithredol 
 
Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd mewn perthynas â'r materion canlynol lle bo'r ISAs (DU) yn 
ei gwneud yn ofynnol i ni adrodd i chi pan:  
 

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

 nad yw’r Bwrdd wedi datgelu yn y datganiadau ariannol unrhyw ansicrwydd materol a nodwyd a 
allai gyflwyno amheuaeth sylweddol ar allu'r Gymdeithas i barhau i fabwysiadu'r sail busnes 
gweithredol ar gyfer cyfrifo am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o'r dyddiad pan fo'r datganiadau 
ariannol yn cael eu hawdurdodi i'w cyhoeddi.  

 
 
Gwybodaeth Arall 
 
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth sydd yn yr adroddiad blynyddol, heblaw'r 

datganiadau ariannol ac adroddiad ein harchwilydd arnynt. Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am y wybodaeth 
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arall. Nid yw ein safbwynt ar y datganiadau ariannol yn cynnwys y wybodaeth arall ac, gan eithrio i'r 

graddau a nodwyd yn benodol fel arall yn ein hadroddiad, nid ydym yn mynegi unrhyw fath o 

gasgliad o ran sicrwydd arnynt.  

 

O ran ein harchwiliad o’r datganiadau ariannol, ein cyfrifoldeb yw darllen y wybodaeth arall a thrwy 

wneud hynny, ystyried a yw’r wybodaeth arall yn anghyson â'r datganiadau ariannol neu ein 

gwybodaeth a gafwyd drwy archwilio neu sy’n ymddangos i fod yn gamddatganiad materol. Os 

byddwn yn nodi unrhyw anghysondebau materol neu gamddatganiadau materol, mae’n ofynnol i ni 

benderfynu a oes camddatganiad materol yn y datganiadau ariannol neu gamddatganiad materol yn 

y wybodaeth arall. Os, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gennym, ein bod yn penderfynu bod 

camddatganiad materol o’r wybodaeth arall; mae'n ofynnol ein bod yn adrodd hynny. Nid oes 

gennym unrhyw beth i’w adrodd o ran hynny  

 
Materion llywodraethu corfforaethol  
 
Yn ogystal â'n harchwiliad o’r datganiadau ariannol, rydym wedi adolygu a yw datganiad y Bwrdd ar 

dudalennau 15 a 16 yn adlewyrchu cydymffurfiaeth y Gymdeithas gyda Chylchlythyr Cymdeithasau 

Tai 02/10 (“y Cylchlythyr”) ‘Rheolyddion Mewnol ac Adrodd’, ac rydym yn adrodd a yw'r Bwrdd wedi 

darparu'r datgeliadau sy'n ofynnol yn y Cylchlythyr ac nad yw’r datganiad yn anghyson gyda’r 

wybodaeth yr ydym yn ymwybodol ohoni yn ein harchwiliad.  

Materion y mae’n rhaid i ni adrodd arnynt drwy eithriad  
 
Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd o ran y materion canlynol lle bo Deddf Cymdeithasau 

Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i ni adrodd i chi os, 

yn ein barn ni:  

   nad system foddhaol o reolaeth dros drafodion wedi’i chynnal neu  

 nad yw’r rhiant endid wedi cadw cofnodion cyfrifo priodol; neu  

 nad yw’r datganiadau ariannol yn gytûn â’r llyfrau cyfrifo; neu  

 nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth a’r esboniadau sy’n ofynnol ar gyfer ein harchwiliad.  

 

O ran datganiad y Bwrdd ar reolyddion mewnol, yn ein barn ni mae’r Bwrdd wedi darparu’r 

datgeliadau sy’n ofynnol yn y Cylchlythyr ac nid yw'r datganiad yn anghyson â’r wybodaeth yr ydym 

yn ymwybodol ohono o’n gwaith archwilio ar y datganiadau ariannol.  

Cyfrifoldebau’r Bwrdd  
 
Fel yr eglurwyd yn llawn yn y datganiad o gyfrifoldebau'r Bwrdd a nodwyd ar dudalen 15, mae'r 

Bwrdd yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol ac i fod yn fodlon eu bod yn rhoi safbwynt cywir 

a theg, a bod rheolaeth fewnol fel sy'n ofynnol yn nhyb y Bwrdd er mwyn galluogi paratoi 

datganiadau ariannol sydd heb gamddatganiadau materol, boed o ganlyniad i dwyll neu wall.  

 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’r Bwrdd yn gyfrifol am asesu gallu’r Gymdeithas i barhau 

fel busnes gweithredol, gan ddatgelu, fel y bo’n briodol, materion sy’n ymwneud â busnes 

gweithredol a defnyddio sail busnes gweithredol i gyfrifo ond bai bod y Bwrdd naill ai’n bwriadu 
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diddymu’r Gymdeithas neu rhoi’r gorau i weithredu, neu nad oes ganddynt ddewis realistig ond 

gwneud hynny.  

 

Cyfrifoldebau’r Archwilydd ar gyfer archwilio’r datganiadau ariannol  

Ein hamcanion yw derbyn sicrwydd rhesymol a yw’r datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd yn 

rhydd o gamddatganiadau materol, boed oherwydd twyll neu wall, a chyflwyno adroddiad 

archwilydd sy'n cynnwys ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn sicrwydd o lefel uchel, ond nid yw’n 

warant y bydd archwiliad a gynhaliwyd yn unol ag ISAs (DU) yn canfod camddatganiad materol lle 

bo'n bodoli. Gall camddatganiadau ddeillio o dwyll neu wall ac maent yn cael eu hystyried yn faterol 

os, yn unigol neu ar y cyd, y gellir disgwyl yn rhesymol iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau 

economaidd defnyddwyr a gymerir ar sail y datganiadau ariannol hyn.  

Mae disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau ar gyfer archwilio'r datganiadau ariannol wedi'i leoli ar 

wefan y Cyngor Adroddiadau Ariannol ar: https://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae’r 

disgrifiad hwn yn ffurfio rhan o'n hadroddiad archwilydd. 

 

Defnydd o’n hadroddiad  

Cyflwynir yr adroddiad hwn i aelodau’r Gymdeithas fel corff yn unig, yn unol â Rhan 7 Deddf 

Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014.  Mae ein gwaith archwilio 

wedi'i gyflawni er mwyn i ni nodi i aelodau'r Gymdeithas y materion y mae'n ofynnol i ni eu nodi 

iddynt mewn adroddiad archwilydd ac nid at unrhyw ddiben arall.  I’r graddau mwyaf a ganiateir 

drwy gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn tybio cyfrifoldeb i unrhyw un heblaw'r Gymdeithas ac 

aelodau'r Gymdeithas fel corff, ar gyfer ein gwaith archwilio, ar gyfer yr adroddiad hwn, nac ar gyfer 

y safbwyntiau yr ydym wedi'u llunio.  

 

RSM UK Audit LLP  

Archwilydd Statudol 

Cyfrifwyr Siartredig  

3 Hardman Street 

Manceinion  

M3 3HF 

 

Dyddiad 

 

 

 

 

https://www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities
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Datganiad Cyfunol o Incwm Cynhwysfawr  

  2019  2018 

 Nodyn £’000  £’000 

     

Trosiant   23,698  22,101 

Gwariant gweithredol 3 (19,521)  (19,747) 

Gwarged Gweithredu   4,177  2,354 

 (Colled) / enillion gwerth teg ar eiddo buddsoddi  14 (81)  998 

Enillion drwy waredu eiddo  6 1,362  1,688 

Llog a dderbyniwyd  7 24  8 

Llog a chostau ariannu  8 (1,883)  (1,655) 

Gwarged cyn trethi   3,599  3,393 

Trethi   -  - 

     

Gwarged ar gyfer y flwyddyn   3,599  3,393 

     

 (Colled) / enillion actiwaraidd mewn perthynas â 

chynlluniau pensiwn  
22 (1,766) 

 
886 

     

Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn   1,833  4,279 

 

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol a’u hawdurdodi ar gyfer eu cyhoeddi gan y Bwrdd ar 3 Medi 

2019  

……………………                              …………………….               …………………….. 

Gareth Jones                              Richard Illidge                Sandra Lee 

Aelod o’r Bwrdd              Aelod o'r Bwrdd           Ysgrifennydd y Cwmni           

Mae’r canlyniadau cyfunol yn ymwneud yn gyfan gwbl â gweithgareddau parhaus.  
Mae’r nodiadau cysylltiedig yn ffurfio rhan o’r datganiadau ariannol hyn.  
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Datganiad y Gymdeithas  o Incwm Cynhwysfawr  

 
 

 2019  2018 

 Nodyn £’000  £’000 
     
Trosiant   23,317  22,049 
Gwariant gweithredol 3 (19,287)  (19,778) 
     

Gwarged Gweithredu   4,030  2,271 
 (Colled) / enillion gwerth teg ar eiddo buddsoddi  14 (81)  998 
Enillion drwy waredu eiddo, peiriannau ac offer  6 1,362  1,688 
Llog a dderbyniwyd  7 24  8 
Llog a chostau ariannu  8 (1,883)  (1,655) 

Gwarged cyn trethi   3,452  3,310 
Trethi      
     

Gwarged ar gyfer y flwyddyn   3,452  3,310 
     
 (Colled) / enillion actiwaraidd mewn perthynas â 
chynlluniau pensiwn  

22 (1,766) 
 

886 

     

Cyfanswm incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn   1,686  4,196 

 

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan y Bwrdd ar 3 Medi 2019  

 

……………………                        ……………………                      ……………….. 

Gareth Jones                        Richard Illidge                Sandra Lee 

Aelod o'r Bwrdd                  Aelod o'r Bwrdd             Ysgrifennydd y Cwmni  

 

Mae canlyniadau’r Gymdeithas yn ymwneud yn gyfan gwbl â gweithgareddau parhaus.  

Mae’r nodiadau cysylltiedig yn ffurfio rhan o’r datganiadau ariannol hyn.      
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Datganiad o Sefyllfa Ariannol y Gymdeithas a Chyfunol  

  Grŵp Cymdeithas 
  2019 2018 2019 2018 
 Nodyn £’000 £’000 £’000 £’000 
      
Asedau Sefydlog       
Asedau Sefydlog Anniriaethol  11 96 135 89 126 
Asedau Sefydlog Diriaethol – Eiddo Tai  12 53,701 42,233 53,701 42,233 
Asedau Sefydlog Diriaethol – Arall  13 2,543 2,574 2,501 2,525 
Eiddo Buddsoddi   1,253 1,334 1,253 1,334 
Dyledwr Hirdymor   40 - - - 

Cyfanswm Asedau Sefydlog   57,633 46,276 57,544 46,218 
      
Asedau Cyfredol       
Stoc  16 107 99 67 80 
Masnach a dyledwyr eraill  17 3,019 3,768 2,811 3,588 
Arian parod a chywerthoedd arian parod 23 11,059 1,920 10,429 1,639 

      
  14,185 5,787 13,307 5,307 
      
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn 
blwyddyn  

 
18 

 
(3,754) 

 
(3,617) 

 
(2,937) 

 
(3,183) 

      

Asedau Cyfredol Net   10,431 2,170 10,370 2,124 
      

Cyfanswm asedau llai’r Rhwymedigaethau 
Presennol  

 68,064 48,446 67,914 48,342 

      
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl 
mwy na blwyddyn  

 
19 

 
(54,587) 

 
(39,527) 

 
(54,587) 

 
(39,484) 

      
 (rhwymedigaethau)/ asedau pensiwn 22 (2,605) 176 (2,605) 176 
      

Cyfanswm Asedau Net   10,872 9,095 10,722 9,034 

      
Cronfeydd wrth Gefn      
Cyfalaf cyfrannau  - - - - 
Cronfa wrth gefn incwm a gwariant   9,619 7,761 9,469 7,700 
Y Gronfa Adbrisio Wrth Gefn  1,253 1,334 1,253 1,334 
      

Cyfanswm y cronfeydd wrth gefn   10,872 9,095 10,722 9,034 

 

Mae’r nodiadau cysylltiedig yn ffurfio rhan o’r datganiadau ariannol hyn.  Cymeradwywyd y 

datganiadau ariannol gan y Bwrdd ar 3 Medi 2019  

………………………. ………………………. ……………………….  
    
Gareth Jones                 Richard Illidge                  Sandra Lee Rhif y Cwmni:   
Aelod o’r Bwrdd       Aelod o’r Bwrdd            Ysgrifennydd y Cwmni                   30457R 
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Datganiad Cyfunol o’r Newidiadau mewn Cronfeydd wrth Gefn 

 Cronfa 
Refeniw  

Cronfa 
adbrisio  

Cronfa 
Arall  

2019 

 wrth Gefn wrth Gefn wrth Gefn Cyfanswm 
 ‘£000 ‘£000 ‘£000 ‘£000 
     
Balans ar 1 Ebrill 2017  5,472 336 26 5,837 
Gwarged ar gyfer y flwyddyn  3,393 - - 3,393 
Trosglwyddo rhwng y cronfeydd wrth 
gefn  

(18) - 18 - 

Trosglwyddo i Gronfa Adbrisio wrth gefn  (998) 998 - - 
Caffael buddsoddiad  (1,018) - - (1,018) 
Enillion actiwaraidd ar LGPS yn ystod y 
flwyddyn  

886 - - 886 

Balans ar 31 Mawrth 2018 7,717 1,334 44 9,098 
     
Gwarged ar gyfer y flwyddyn  3,599 - - 3,599 
Trosglwyddo rhwng y cronfeydd wrth 
gefn  

(17) - 17 - 

Cymorth Rhodd  (59) - - (59) 

     
     
Trosglwyddo i Gronfa Adbrisio wrth gefn  81 (81) - - 
Enillion actiwaraidd ar gynlluniau 
pensiwn  

(1,766) - - (1,766) 

Balans ar 31 Mawrth 2019 9,555 1,253 61 10,872 

 

Datganiad o Newidiadau mewn Cronfeydd wrth Gefn y Gymdeithas  

 Cronfa 
Refeniw  

Cronfa 
adbrisio  

Cronfa 
Arall  

2019 

 wrth Gefn wrth Gefn wrth Gefn Cyfanswm 
 ‘£000 ‘£000 ‘£000 ‘£000 
     
Balans ar 1 Ebrill 2017  5,496 336 26 5,858 
Gwarged ar gyfer y flwyddyn  3,310 -  3,310 
Trosglwyddo rhwng y cronfeydd wrth gefn  (18) - 18 - 
Trosglwyddo o’r Gronfa Adbrisio wrth gefn  (998) 998 - - 
Caffael buddsoddiad  (1,018) - - (1,018) 
Colledion actiwaraidd ar LGPS yn ystod y 
flwyddyn  

886 - - 886 

Balans ar 31 Mawrth 2018 7,658 1,334 44 9,036 
     
Gwarged ar gyfer y flwyddyn  3,452 - - 3,452 
Trosglwyddo rhwng y cronfeydd wrth gefn  (17) - 17 - 

     
     
Trosglwyddo i Gronfa Adbrisio wrth gefn  81 (81) - - 
Colled actiwaraidd ar gynlluniau pensiwn  (1,766) - - (1,766) 

Balans ar 31 Mawrth 2019 9,408 1,253 61 10,722 
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Datganiad Cyfunol o Lif Arian  

  2019  2018 
 Nodyn £’000  £’000 
Arian parod net wedi’i gynhyrchu o weithgareddau 
gweithredol  

25 8,222 
 

3,888 

     
Llif arian parod o weithgareddau buddsoddi     
Taliadau i wella a chaffael eiddo tai   (13,650)  (7,749) 
Taliadau i gaffael asedau sefydlog diriaethol ac anniriaethol   (205)  (964) 
Pryniant buddsoddi   -  (1,018) 
Elw o werthiant asedau sefydlog diriaethol   1,457  1,765 
Grantiau cyfalaf a dderbyniwyd   5,209  3,033 
Llog a dderbyniwyd   24  8 

  (7,165)  (4,925) 

     
Llif arian o weithgareddau ariannu      
Llog a dalwyd   (1,731)  (1,528) 
Costau eraill   (85)  (94) 
Cost benthyca   (43)  (1,003) 
Benthyciadau newydd a gadarnhawyd   10,040  15,000 
Benthyciad (Dyledwr)   (40)  - 
Cymorth Rhodd   (59)  - 
Ad-dalu benthyciadau   -  (11,000) 

  8,082  1,375 

     
Newid net mewn arian parod a chywerthoedd arian parod   9,139  338 
Arian parod a chywerthoedd arian parod ar ddechrau’r 
flwyddyn  

 1,920  1,582 

Arian parod a chywerthoedd arian parod ar ddiwedd y 
flwyddyn  

 11,059  1,920 

                 

Mae’r nodiadau cysylltiedig yn ffurfio rhan o’r datganiadau ariannol hyn.  
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol  

1 Statws Cyfreithiol 

Mae’r Gymdeithas wedi’i chofrestru o dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau 

Budd Cymunedol 2014 gyda rheolau elusennol ac wedi'i chofrestru gyda Llywodraeth Cymru. Mae’r 

Gymdeithas hefyd yn Endid Budd Cyhoeddus ("PBE").  

Cyfeiriad swyddfa gofrestredig a phrif fan busnes y Cwmni yw Morfa Gele, Parc Busnes Gogledd 

Cymru, Cae Eithin, Abergele, LL22 8LJ.  

Sefydlwyd y Gymdeithas er mwyn derbyn trosglwyddiad gwirfoddol enfawr o stoc o dai gan Gyngor 

Bwrdeistref Sirol Conwy.  Cwblhawyd y trosglwyddiad ar 29 Medi 2008. Sefydlwyd i ddechrau 

rhaglen fawr o waith gwella i’r stoc o dai a drosglwyddwyd a gweithredu strategaeth uwchraddio 

amgylcheddol i ategu at y buddsoddiad uniongyrchol i’r cartrefi. Cwblhawyd y gwaith uwchraddio 

ym mis Rhagfyr 2012.  

Prif weithgareddau’r Gymdeithas yw darparu gwasanaethau rheoli, cynnal a chadw a gwella i 3,913 o 

dai sy’n cael eu rhentu.  Mae'r Gymdeithas yn darparu gwasanaeth rheoli i 147 o fflatiau prydles 

(2018:150), 132 (2018:113) o unedau o lety dros dro ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a 

landlordiaid preifat.   

2. Polisïau Cyfrifo  

 Mae’r datganiadau ariannol wedi’u paratoi yn unol ag Arferion Cyfrifo a dderbynnir yn gyffredinol yn y 

DU (UK GAAP) gan gynnwys FRS 102 "Y Safon Adrodd Ariannol sy’n berthnasol yn y DU a Gweriniaeth 

Iwerddon” (“FRS 102”), SORP Tai 2014 “Datganiad o'r Arfer a Argymhellir ar gyfer Darparwyr Tai 

Cofrestredig" ac yn cydymffurfio gyda'r Gofynion Cyfrifo ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 

- Penderfyniad Cyffredinol (Cymru) 2015. Maent wedi'u paratoi ar sail costau hanesyddol ag eithrio ail-

werthuso eiddo buddsoddi.  

Datgeliadau Gostyngol  

 

 

 Yn unol â FRS 102, mae’r Gymdeithas wedi cymryd mantais o’r eithriadau o’r gofynion datgelu canlynol 

o fewn ei ddatganiadau ariannol unigol;  

o Adran 7 ‘Datganiad o Lif Arian’ – Cyflwyniad o Ddatganiad o Lif Arian a nodiadau a datgeliadau 
perthnasol.  

o Adran 11 ‘Offerynnau Ariannol Sylfaenol' ac Adran 12 'Materion Offerynnau Ariannol Eraill' - 

symiau i'w cario, incwm / gwariant llog ac enillion / colledion net ym mhob categori o offeryn 

ariannol; sail ar gyfer penderfynu ar werthoedd teg; manylion cyfatebol, diffygdalu benthyciadau 

neu doriadau, manylion sicrwydd, sicrhau newidiadau gwerth teg a nodwyd mewn elw neu 

golled ac mewn incwm cynhwysfawr arall.  

o Adran 33 ‘Datgeliadau Parti Perthnasol’ – Iawndal ar gyfer personél rheoli allweddol  
 

Mae’r symiau ariannol yn y datganiadau ariannol hyn yn cael eu cyflwyno mewn sterling, arian 

gweithredol y sefydliad ac wedi’u talgrynnu i’r £1,000 cyfan agosaf heblaw pan nodir fel arall.  
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Busnes Gweithredol  

Mae gweithgareddau busnes, sefyllfa ariannol bresennol a'r ffactorau sy'n debygol o effeithio ar 

ddatblygiad y Grŵp yn y dyfodol wedi'u nodi yn yr Adroddiad Strategol.  Mae gan y Gymdeithas 

gyfleusterau dyled hir dymor gan gynnwys £8m (2019:£18m) o gyfleusterau heb eu tynnu ar 31 

Mawrth 2019, sy’n darparu adnoddau digonol i ariannu ail-fuddsoddiad ymrwymedig a rhaglenni 

datblygu, ynghyd â gweithrediadau dydd i ddydd y Grŵp.  Mae gan y Grŵp gynllun busnes hirdymor 

sy’n dangos y gall wasanaethu’r cyfleusterau dyled hynny tra’n parhau i gydymffurfio â chyfamodau’r 

benthyciwr.  

Ar sail hyn mae gan y Bwrdd ddisgwyliadau rhesymol fod gan y Grŵp a’r Gymdeithas adnoddau 

digonol i barhau i weithredu am y dyfodol y gellir ei ragweld, isafswm o ddeuddeg mis ar ôl y 

dyddiad y llofnodir yr adroddiad a'r datganiadau ariannol. Felly mae’n parhau i fabwysiadu’r sail 

busnes gweithredol yn y datganiadau ariannol.  

Cydnabod trosiant a refeniw  
 
Mae trosiant yn cynnwys gwasanaethau rhent, taliadau gwasanaeth a gwasanaethau eraill sy’n cael 
eu darparu ar werth yr anfoneb (gan eithrio TAW lle bo’n ad-daladwy) y nwyddau a’r gwasanaethau 
sy’n cael eu darparu yn y flwyddyn a’r grantiau a dderbynnir yn ystod y flwyddyn.  
 
Mae incwm rhent a thaliadau gwasanaeth yn cael eu cydnabod o’r pwynt pan fo eiddo sy'n cael eu 
datblygu bron â'u cwblhau neu eu bod ar gael i'w gosod, net unrhyw rai gwag.  
 
Mae grantiau refeniw yn dderbyniadwy pan fo amodau derbyn y cyllid grant a gytunwyd wedi'u 
diwallu.  Mae taliadau ar gyfer gwasanaethau cefnogi sy'n cael eu hariannu o dan Gefnogi Pobl yn 
cael eu cydnabod pan fyddant yn ddyledus o dan y trefniadau cytundebol gyda'r Awdurdod Lleol.  
 
Sail cyfuno  
 
Mae’r cyfrifon yn cyfuno cyfrifon Cartrefi Conwy Cyfyngedig a’i is-gwmni, C.I.C Creu Menter ar 31 
Mawrth gan ddefnyddio’r dull prynu.  
 
Buddsoddi mewn is-gwmnïau  
 
Mae’r datganiadau ariannol cyfunol yn cynnwys datganiadau ariannol y gymdeithas a'r is-gwmni, 
C.I.C Creu Menter.  Cyflawnir rheolaeth pan fydd gan y Gymdeithas y pŵer i lywodraethu polisïau 
ariannol a gweithredol yr endid er mwyn derbyn buddion o'i weithgareddau.  
 
Dechreuodd C.I.C Creu Menter ei weithgareddau masnachu ar 1 Ebrill 2015. Mae’r holl drafodion, 
balansau, incwm a gwariant o fewn y grwpiau yn cael eu diddymu'n llwyr wrth gyfuno.  
 
Mae buddsoddiadau mewn is-gwmnïau’n cael eu dal ar gost, llai unrhyw amhariad dilynol.  
 
Cyfalafu costau datblygu eiddo  

Mae eiddo sy’n cael eu hadeiladu'n cael eu cyflawni ar gost, llai unrhyw golled amhariad a nodwyd.  
Mae’r gost yn cynnwys ffioedd proffesiynol ac unrhyw gostau eraill sy’n berthnasol i ddod â’r eiddo i 
gyflwr gweithredu.  Mae dibrisiad yn dechrau pan fo’r eiddo yn barod ar gyfer eu defnydd bwriedig.  
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Eiddo Tai  
 
Mae eiddo tai’n yn eiddo sy’n cael eu dal er mwyn darparu tai cymdeithasol neu i ddarparu budd 
cymdeithasol fel arall.  Mae eiddo tai yn bennaf yn eiddo sydd ar gael i’w rhentu ac yn cael eu nodi 
ar gost llai disbrisiad cronedig a cholledion amhariad.  Mae’r gost yn cynnwys cost caffael y tir a'r 
adeiladau a’r costau datblygu cysylltiedig.  
 
Prynwyd mwyafrif stoc o dai'r gymdeithas gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 29 Medi 2008 ac 
maent yn cael eu nodi fel dim cost.  
 
Mae gwaith i eiddo presennol sy'n disodli cydran yn cael eu cyfalafu fel gwelliannau ac wedi'u trin ar 
wahân at ddibenion dibrisiad.  
 
Mae gwariant ar eiddo tai presennol yn cael ei droi yn gyfalaf i'r graddau y mae'n gwella budd 
economaidd yr ased.  Gall ychwanegiadau o’r fath ddigwydd os yw’r gwelliannau yn arwain at:  
  

o Gynnydd mewn incwm rhent  
o Gostyngiad materol mewn costau cynnal a chadw yn y dyfodol; neu  
o Estyniad sylweddol i gyfnod oes yr eiddo  

 
Tir wedi’i roi ac asedau eraill  
 
Mae tir ac asedau eraill sydd wedi’u rhoi gan ffynhonnell y llywodraeth yn cael eu hychwanegu at 
gostau asedau am werth teg y tir ar adeg y rhodd.  Mae'r gwahaniaeth rhwng gwerth teg y rhodd a'r 
ystyriaeth a delir yn cael ei drin fel grant nad yw'n ariannol ac yn cael ei gynnwys o fewn y Datganiad 
o'r Sefyllfa Ariannol fel rhwymedigaeth.  
 
Dibrisio eiddo tai  
 
Mae’r Gymdeithas yn nodi’r prif gydrannau sy'n ffurfio ei ddibrisiad eiddo tai a thaliadau ar wahân, 
er mwyn ysgrifennu cost pob cydran gyda'i werth gweddilliol amcangyfrifedig, ar sail llinell syth, dros 
ei oes economaidd ddefnyddiol.  

Strwythur – adeiladwaith traddodiadol   80 mlynedd 
Strwythur – adeiladwaith nad yw’n 
draddodiadol  

 40 mlynedd 

Toeau – tai   50 mlynedd 
Toeau – fflatiau   30 mlynedd 
Toeau – llechi   80 mlynedd 
Toeau fflat – fflatiau   20 mlynedd 
Gwelliannau eiddo nad ydynt yn 
draddodiadol  

 40 mlynedd 

Ffenestri – tai   30 mlynedd 
Insiwleiddio wal allanol   60 mlynedd 
Ailweirio   30 mlynedd 
Ffenestri – fflatiau   30 mlynedd 
Lifftiau   25 mlynedd 
Ystafelloedd ymolchi   25 mlynedd 
Drysau   25 mlynedd 
Systemau drysau mynediad   20 mlynedd 
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Eiddo sy’n cael eu hadeiladu  

Mae eiddo sy’n cael eu hadeiladu'n cael eu cyflawni ar gost, llai unrhyw golled amhariad y gellir ei 

adnabod.  Mae’r gost yn cynnwys ffioedd proffesiynol ac unrhyw gostau eraill sy’n berthnasol i ddod 

â’r eiddo i gyflwr gweithredu.  Mae dibrisiad yn dechrau pan fo’r eiddo yn barod ar gyfer eu defnydd 

bwriedig.  

Mae dibrisiad yn cael ei godi am flwyddyn gyfan yn y flwyddyn brynu ond dim yn  flwyddyn waredu.  

Asedau Sefydlog Diriaethol  Eraill   

Mae asedau sefydlog eraill yn cael eu mesur am gost llai'r dibrisiad cronedig ac unrhyw golled 

amhariad cronedig.  Mae dibrisiad yn cael ei ddarparu'n gyfartal ar gost yr asedau sefydlog diriaethol 

eraill i'w hysgrifennu i'w gwerthoedd gweddilliol amcangyfrifedig dros eu hoes ddefnyddiol 

disgwyliedig.   Y cyfraddau a ddefnyddir ar gyfer asedau sefydlog diriaethol eraill yw :  

Adeiladau rhydd-ddaliad   Dros 50 mlynedd 

Dodrefn, gosodiadau a ffitiadau   Dros 10 mlynedd 

Offer swyddfa  Dros 5 mlynedd 

Peiriannau ac offer   Dros 4 mlynedd 

Caledwedd cyfrifiadurol   Rhwng 2 a 5 mlynedd  

Cerbydau   Dros 2 flynedd 

 
Nid yw tir rhydd-ddaliad yn cael ei ddibrisio.  
 
Eiddo Buddsoddi  
 
Mae eiddo buddsoddi yn cynnwys eiddo masnachol ac yn eiddo nad yw’n cael ei ddal er budd 
cymdeithasol.  Mae’r eiddo hyn yn cael eu mesur ar gost i ddechrau ac yn cael eu mesur am werth 
teg wedi hynny.  Mae newidiadau mewn gwerth teg yn cael eu cydnabod mewn incwm a gwariant.  
 
Amhariad asedau  

Gwneir asesiad ar bob dyddiad adrodd a oes mynegiannau y gallai ased sefydlog (gan gynnwys 
eiddo tai) fod wedi'i amharu neu fod colled amhariad a nodwyd yn flaenorol wedi'i wrthdroi yn 
llawn neu'n rhannol.  Os yw mynegiannau o'r fath yn bodoli, mae'r RP yn amcangyfrif swm 
adferadwy yr ased.  
 
Mae diffygion rhwng swm cario asedau sefydlog a’u symiau adferadwy, yr uchaf o werth teg llai’r 
costau i werthu a gwerth mewn defnydd yr ased yn seiliedig ar ei botensial gwasanaeth, yn cael eu 
cydnabod fel colledion amhariad yn y cyfrif incwm a gwariant.  

Ceginau   15 mlynedd 
Boeleri nwy canolog   15 mlynedd  
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Mae colledion amhariad wedi’u cydnabod yn cael eu gwrthdroi os, a dim ond os, yw’r rhesymau 
dros y golled amhariad wedi peidio â bod yn berthnasol bellach.  Mae gwrthdroi colledion amhariad 
yn cael ei gydnabod yn yr incwm a'r gwariant.  Wrth wrthdroi colled amhariad, mae’r dibrisiad neu’r 
amorteiddiad yn cael ei addasu i ddyrannu swm cario diwygiedig yr ased (llai unrhyw werth 
gweddilliol) dros ei gyfnod oes defnyddiol sy'n weddill.  
 
Cefnogi Pobl 
 
Mae taliadau ar gyfer gwasanaethau cefnogi sy'n cael eu hariannu o dan Gefnogi Pobl yn cael eu 
cydnabod pan fyddant yn ddyledus o dan y trefniadau cytundebol gyda'r Awdurdodau Gweinyddu.   
 
TAW 
 
Mae'r Grŵp yn talu Treth ar Werth (TAW) ar rywfaint o'i incwm ac yn gallu adennill rhan o'r TAW y 
mae’n ei dalu ar wariant.  Mae balans y TAW sy’n daladwy neu’n adferadwy ar ddiwedd y flwyddyn 
yn cael ei gynnwys fel rhwymedigaeth gyfredol neu ased.  
 
Lloches TAW  
 
Cytunodd y gymdeithas ar loches TAW ar yr un dyddiad y trosglwyddwyd y stoc o dai gan Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy.  Mae’r trefniant yn nodi’r amserlen a gytunwyd o waith adnewyddu i’r 
eiddo.  Gwerth y gwaith oedd £142.1m.  Gosodwyd y gost i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer 
contractio’r gwaith a wnaed yn erbyn y cynnydd cyfartal ym mhris prynu’r stoc a dalwyd gan y 
gymdeithas.  Nid yw’r trafodion hyn wedi’u hadlewyrchu yn y datganiadau ariannol gan adlewyrchu 
sylwedd y trafodion dros ei ffurf gyfreithiol.  Bydd y gwaith a gontractiwyd yn cael ei gyflawni dros 
gyfnod o 15 mlynedd o 29 Medi 2008, ac maent yn cael eu cydnabod wrth iddynt gael eu cyflawni.  
Os nad yw’r gymdeithas yn cwblhau’r gwaith a nodwyd, efallai bydd y cytundeb datblygu’n cael ei 
derfynu heb unrhyw golled ariannol i’r gymdeithas.  
 
Trethi  
 
Mae gan Gartrefi Conwy Cyfyngedig statws elusennol ac mae wedi cofrestru gyda’r Awdurdod 

Ymddygiad Ariannol ac felly wedi'i eithrio rhag talu Treth y Gorfforaeth ar weithgareddau elusennol.   

Ar y sail hon ni ddylai unrhyw gostau trethi godi ar gyfer y Grŵp ac felly ni ddelir unrhyw 

ddarpariaethau ar 31 Mawrth 2019 mewn perthynas â threth y gorfforaeth.  

Offerynnau Ariannol 

Mae offerynnau ariannol sy’n diwallu meini prawf offeryn ariannol sylfaenol fel y diffinnir yn Adran 

11 FRS 102 yn cael eu cyfrifo o dan fodel cost hanesyddol wedi’i amorteiddio.   

Mae offerynnau ariannol nad ydynt yn rhai sylfaenol yn cael eu cydnabod am werth teg gan 

ddefnyddio techneg prisio gydag unrhyw enillion neu golledion yn cael eu hadrodd mewn gwarged 

neu ddiffyg.  Ar ddiwedd bob blwyddyn, mae’r offerynnau yn cael eu hailbrisio am werth teg, gyda 

symudiadau yn cael eu cofnodi o dan incwm a gwariant.  

Nid yw’r Gymdeithas wedi mabwysiadu cyfrifo ar sail rhagfantoli ar gyfer offerynnau ariannol.  
 

Asedau Ariannol 
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Dyledwyr  

 
Mae dyledwyr sy’n dderbyniadwy o fewn blwyddyn ac nad ydynt yn cyfrif fel trafodion ariannol yn 
cael eu mesur ar gost wedi'i amorteiddio i ddechrau.  

 
Pan fo’r trefniant gyda dyledwr masnachol yn ffurfio trafodyn ariannol, mae'r dyledwr i ddechrau ac 
wedi hynny'n cael ei fesur ar gost bresennol y taliadau yn y dyfodol gyda disgownt cyfradd llog y 
farchnad ar gyfer offeryn dyled tebyg.  
Mae darpariaeth ar gyfer amhariad dyledwyr yn cael ei sefydlu pan fo tystiolaeth wrthrychol na fydd 
y symiau sy’n ddyledus yn cael eu casglu’n unol â thelerau gwreiddiol y contract.  Mae colledion 
amhariad yn cael eu cydnabod ar unwaith yn yr elw a cholledion.  
 
Rhwymedigaethau Ariannol 

 
Credydwyr Masnach  

 
Mae credydwyr masnach a chredydwyr eraill sy’n daladwy o fewn blwyddyn nad ydynt yn cyfrif fel 
trafodion ariannol yn cael eu mesur ar y pris trafod i ddechrau ac wedyn ar gost wedi'i amorteiddio, 
sef pris y trafodyn llai unrhyw symiau sydd wedi'u setlo.  

 
Pan fo’r trefniant gyda chredydwr masnachol yn ffurfio trafodyn ariannol, mae'r credydwr i ddechrau 
ac wedi hynny'n cael ei fesur ar gost bresennol y taliadau yn y dyfodol gyda disgownt cyfradd llog y 
farchnad ar gyfer offeryn tebyg.  
 
Buddiannau i Weithwyr  
 
Mae buddiannau byr dymor i weithwyr yn cael eu cydnabod fel rhwymedigaeth ac yn draul yn y 
cyfnod y cawsant eu cyflwyno. Mae buddion byr dymor yn cynnwys cyflog gwyliau blynyddol, hawl i 
weithio amser hyblyg ac amser o’r gwaith yn gyfnewid am amser a weithiwyd.  
 
Diwedd y flwyddyn wyliau flynyddol yw dyddiad dechrau pob gweithiwr unigol.  Mae croniad neu 
rhagdaliad yn cael ei gydnabod yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar gyfer y gwahaniaeth rhwng y 
buddion byr dymor a’r buddion byr dymor a ddefnyddiwyd yn y cyfnod cyfrifo.  
  
Pensiynau 
 
Cynlluniau â buddion diffiniedig  
  
Mae’r Gymdeithas yn cymryd rhan mewn dau gynllun â buddion diffiniedig aml-gyflogwr, Cynllun 
Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) a Chynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS).  
 
LGPS  
Mae LGPS yn cael ei reoli gan Gyngor Gwynedd.  Mae cyfraniadau’n cael eu hasesu’n unol â chyngor 
actwari cymwys annibynnol.  
 
Ased / Rhwymedigaeth LGPS  
 
Mae’r ased / rhwymedigaeth budd diffiniedig net yn cynrychioli gwerth presennol yr ymrwymiad i’r 
budd diffiniedig minws y gwerth teg o asedau’r cynllun lle y setlir yr ymrwymiadau ohono. Mae 
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unrhyw ased sy’n deillio o’r cyfrifiad hwn wedi’i gyfyngu i werth presennol yr ad-daliadau neu’r 
gostyngiadau sydd ar gael yn y cyfraniadau i'r cynllun yn y dyfodol.  
Mae’r gyfradd a ddefnyddir i ddisgowntio'r ymrwymiadau budd i'w gwerth presennol yn seiliedig ar 
gynnyrch y farchnad ar gyfer bondiau corfforaethol ansawdd uchel gyda thelerau ac arian sy’n cyd-
fynd ag ymrwymiadau'r buddion.  
 
Enillion / Colledion  
 
Mae enillion neu golledion yn cael eu cydnabod fel elw neu golled:  

o Mae’r newid yn y ddyled buddion diffiniedig net sy’n deillio o wasanaeth gweithiwr yn ystod 
y flwyddyn yn cael ei gydnabod fel cost gweithiwr. Mae costau cyflwyno cynllun, newidiadau 
buddion, setliadau a chwtogiad yn cael eu cydnabod fel costau.  

o Mae llog net ar yr ased / rhwymedigaeth buddion diffiniedig net yn cynnwys costau llog ar yr 
ymrwymiad buddion diffiniedig ac incwm llog ar asedau'r cynllun, wedi'i gyfrifo drwy luosi 
gwerth teg asedau’r cynllun ar ddechrau’r cyfnod gyda'r gyfradd a ddefnyddir i ddisgowntio 
ymrwymiadau'r buddion.  

 
Enillion neu golledion y cofnodir mewn incwm cynhwysfawr arall:  

o Enillion a cholledion actiwaraidd  
o Y gwahaniaeth rhwng yr incwm llog ar asedau’r cynllun a’r enillion gwirioneddol ar asedau’r 

cynllun.  
 
SHPS 
 
Mae’r Grŵp yn cyfranogi at Gynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol (‘SHPS’), cynllun pensiwn aml-
gyflogwr gyda buddion diffiniedig wedi’i weinyddu gan TPT Retirement Solutions (‘TPT’).  
Yn y gorffennol, nid oedd TPT yn gallu darparu digon o wybodaeth am gyfran pob landlord 
cymdeithasol o’r SHPS er mwyn gallu cymhwyso budd diffiniedig. Yn hytrach, yn unol â FRS 102 
paragraffau 28.11 a 28.11A a SORP Tai paragraffau 15.9 i 15.12, mae SHPS wedi'i gyfrifo fel cynllun 
cyfraniad diffiniedig ac yn cael ei gydnabod fel rhwymedigaeth ar werth presennol cytundeb cyllido 
diffyg y landlord.  
 
Yn dilyn newidiadau a wnaed i systemau a phrosesau gan TPT, mae gwybodaeth ddigonol yn awr ar 
gael ar gyfer SHPS. Ym mis Ionawr 2019, cyflwynodd y Cyngor Adrodd Ariannol FRD71 ('Diwygiadau 
drafft i FRS 102, y Safon Adrodd Ariannol sy’n  berthnasol yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon - 
cynlluniau buddion diffiniedig aml-gyflogwr') sy'n darparu'r newidiadau arfaethedig i FRS 102 ar y 
mater hwn. Cytunwyd ar y newidiadau hyn ym mis Mai 2019 a gwnaed diwygiadau i FRS102 a fydd 
yn dod i rym o 1 Ionawr 2020 gyda'r hawl i'w mabwysiadu’n gynnar. Mae’r datganiadau cyfrifo wedi 
ymgorffori’r newidiadau hyn o’r 1 Ebrill 2019.  
 
Yn unol â’r canllawiau yn FRED 71 paragraff 4 (FRS 102 paragraff 28.11B), mae’r gwahaniaeth rhwng 
y rhwymedigaeth cyllid diffyg a'r diffyg buddion diffiniedig net ar gyfer SHPS wedi’i gydnabod o dan 
Incwm Cynhwysfawr Arall. Mae hyn yn cyfrif fel newid mewn polisi cyfrifo. Mae datgeliadau pellach 
yn y maes hwn wedi’u nodi yn nodyn 22.  
 
Cynlluniau cyfraniad diffiniedig  
 
Mae’r grŵp hefyd yn cyfranogi mewn dau gynllun cyfraniad diffiniedig aml-gyflogwr, Cynllun 
Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS) a Phensiwn y Bobl. Nid yw’n bosibl nodi’r gyfran o asedau a 
rhwymedigaethau gwaelodol sy’n eiddo i gyflogwyr cyfranogol unigol.  Mae’r gost i’r incwm a’r 
gwariant yn cynrychioli’r cyfraniad cyflogwr sy’n daladwy i’r cynllun yn y cyfnod cyfrifo.  
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Dyledion Pensiwn  
 
Mae’r ddyled bensiwn cyffredinol yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio nifer o ddyfarniadau a 
thybiaethau cymhleth gan gynnwys cyfradd mynegai prisiau manwerthu a defnyddwyr (RPI / CPI), 
cyfradd y cynnydd mewn cyflogau, newid mewn oedrannau ymddeol, cyfraddau marwolaeth a 
chyfraddau disgownt. Mae gwybodaeth bellach ynglŷn â’r tybiaethau a ddefnyddiwyd wedi’i 
gynnwys yn nodyn 22.  
 
Grantiau’r Llywodraeth 
 
Mae grantiau’r llywodraeth yn cynnwys grantiau a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a 
sefydliadau eraill y llywodraeth.  Mae grantiau'r llywodraeth a dderbynnir ar gyfer eiddo tai yn cael 
eu cydnabod fel incwm dros gyfnod oes ddefnyddiol strwythur eiddo tai, 80 mlynedd, o dan y model 
croniadau.  
 
Mae’r grantiau sy’n ddyledus gan sefydliadau'r llywodraeth neu a gafwyd ymlaen llaw yn cael eu 
cynnwys fel asedau neu rwymedigaethau presennol.  
 
Efallai y bydd grantiau’r llywodraeth sy’n cael eu rhyddhau wrth werthu eiddo yn ad-daladwy ond fel 
arfer maent ar gael i’w hailgylchu ac yn cael eu credydu i'r Gronfa Grant Cyfalaf wedi'i Ailgylchu ac 
wedi'u nodi yn y Datganiad o'r Sefyllfa Ariannol o dan gredydwyr.  
 
Os nad oes gofyniad i ailgylchu neu ad-dalu'r grant wrth waredu’r ased, bydd unrhyw grant heb ei 
amorteiddio sy'n weddill o dan credydwyr yn cael ei ryddhau a'i gydnabod fel incwm o dan incwm a 
gwariant.  
 
Pan fo elfennau unigol yn cael eu gwaredu nid yw hyn yn creu digwyddiad perthnasol at ddibenion 
ailgylchu, bydd unrhyw grant sydd wedi'i ddyrannu i'r gydran yn cael ei ryddhau i incwm a gwariant.  
Wrth waredu’r eiddo cysylltiol, mae'n ofynnol i'r Gymdeithas ailgylchu'r enillion hyn a'u cydnabod fel 
rhwymedigaethau.  
 
Grantiau eraill  
 
Mae grantiau a dderbynnir gan ffynonellau nad ydynt yn gysylltiedig â’r llywodraeth yn cael eu 
cydnabod gan ddefnyddio’r model perfformiad.  Mae grant nad yw’n cyflwyno amodau perfformiad 
penodol yn y dyfodol yn cael ei gydnabod fel refeniw pan y derbynnir neu y gellir derbyn enillion y 
grant.  Mae grant sy’n cyflwyno amodau penodol sy'n ymwneud â pherfformiad yn y dyfodol gan y 
Gymdeithas yn cael ei gydnabod ar ôl diwallu'r amodau hyn yn unig.  Mae grant a dderbynnir cyn y 
bodlonir meini prawf cydnabod refeniw yn cael ei nodi fel rhwymedigaethau.  
 
Asedau Sefydlog Anniriaethol  
 
Mae meddalwedd cyfrifiadurol a datblygu gwefannau’n cael ei gyfalafu a’i ddiddymu’n deg rhwng 
tair a phum mlynedd.  Mae hyn yn cynrychioli’r cyfnod y disgwylir i’r feddalwedd ddarparu budd 
economaidd.  
 
Stoc  
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Mae stoc yn cynrychioli'r eitemau sbâr a gedwir ar gyfer atgyweirio ac yn cael eu prisio am yr isaf o 

ran cost a gwerth cyraeddadwy net.  Ar bob dyddiad adrodd, mae’r cwmni’n asesu a yw’r stoc wedi’u 

hamharu neu a oes colled amhariad wedi’i gydnabod mewn cyfnodau blaenorol wedi’i wrthdroi.  

Prydlesi  
 
Y Grŵp fel deiliaid prydles - Prydlesi Gweithredol  
 
Mae’r holl brydlesi yn brydlesi gweithredol ac mae’r rhent blynyddol yn cael ei nodi yn y Datganiad o 
Incwm Cynhwysfawr ar sail llinell syth dros gyfnod y brydles.  
 
Y Grŵp fel prydleswr  - Prydlesi Gweithredol  
 
Pan fo aelod o'r grŵp yn cymeradwyo prydles weithredu dros eiddo neu eitem fel peiriant neu offer, 
mae'r ased yn cael ei gadw yn y fantolen. Mae incwm rhent yn cael ei gredydu i’r linell gwariant 
gweithredu yn y  datganiad cyfunol o incwm cynhwysfawr. Gwneir credydau ar sail llinell syth dros 
gyfnod oes y brydles hyd yn oed os nad yw'n cyd-fynd â phatrwm y taliadau (e.e. mae premiwm yn 
cael ei dalu ar ddechrau'r brydles). Mae costau uniongyrchol cychwynnol a ysgwyddir wrth drafod 
neu drefnu’r brydles yn cael eu hychwanegu at y swm cario ar gyfer yr ased perthnasol ac yn cael eu 
codi fel traul dros gyfnod y brydles ar yr un sail ag incwm rhent.  
 
Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau a rhwymedigaethau digwyddiadol  
 
Mae darpariaethau’n cael eu cydnabod pan fo gan y Grŵp ymrwymiad o ganlyniad i ddigwyddiad yn 

y gorffennol ac mae’n debyg y bydd angen i’r Grŵp ddiwallu’r rhwymedigaeth, ac y gellir gwneud 

amcangyfrifiad dibynadwy.  

Mae’r Grŵp yn cydnabod croniad ar gyfer gwyliau blynyddol a gronnir gan weithwyr o ganlyniad i 

wasanaethau a gyflwynwyd yn y cyfnod presennol, a pha weithwyr sydd â’r hawl i'w cario drosodd 

a’u defnyddio yn y deuddeg mis nesaf.  Mae’r croniad yn cael ei fesur am y cyflog sy'n daladwy am y 

cyfnod o absenoldeb.  

Mae rhwymedigaeth ddigwyddiadol yn codi pan fo digwyddiad wedi digwydd sy’n rhoi ymrwymiad 

posibl a bydd bodolaeth yr ymrwymiad yn cael ei gadarnhau naill ai drwy ddigwyddiad neu 

ddigwyddiadau ansicr yn y dyfodol nad ydynt o fewn rheolaeth y Grŵp yn llwyr. Gallant godi mewn 

amgylchiadau pan y byddai darpariaeth yn cael ei wneud fel arall ond naill ai nad yw’n debygol bod 

all-lif o adnoddau yn ofynnol neu na ellir mesur swm yr ymrwymiad yn ddibynadwy.  

Nid yw rhwymedigaethau digwyddiadol yn cael eu cydnabod yn y Fantolen ond maent yn cael eu 

nodi yn y nodiadau ynglŷn â’r cyfrifon.  

Arian parod a chywerthoedd arian parod 
 
Mae’r arian parod a’r cywerthoedd arian parod yn cynnwys arian parod mewn llaw a blaendaliadau 
ar gais, ynghyd â buddsoddiadau hynod hylifol a byr dymor sy’n barod i’w trawsnewid i symiau o 
arian parod hysbys ac yn destun risg ansylweddol o ran newidiadau mewn gwerth.  
 
Incwm arall  
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Mae incwm llog yn cael ei gronni ar sail wedi’i rannu'n ôl amser, wrth gyfeirio at y prifswm sy’n 
weddill ar y gyfradd llog effeithiol.  
 
Llog sy’n daladwy  
 
Mae’r llog sy’n daladwy’n cael ei nodi yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr yn y flwyddyn 
berthnasol.  
 
 
Dyfarniadau mewn Polisïau Cyfrifo Perthnasol a Ffynonellau Allweddol o Ansicrwydd Amcangyfrif  
 
Mae paratoi'r offerynnau ariannol yn unol â'r egwyddorion cyfrifo a dderbynnir yn gyffredinol yn 

golygu bod yn rhaid i'r Bwrdd wneud amcangyfrifon a thybiaethau sy'n effeithio ar symiau adrodd ar 

gyfer asedau a rhwymedigaethau a datgelu asedau a rhwymedigaethau digwyddiadol ar ddyddiad y 

datganiadau ariannol a'r symiau a adroddwyd o refeniw a threuliau yn ystod y cyfnod adrodd. 

Gallai’r canlyniadau gwirioneddol yn y dyfodol fod yn wahanol i’r amcangyfrifon hynny. Gyda hyn 

mewn golwg, mae’r Bwrdd yn credu bod y polisïau cyfrifo allweddol lle y cymhwysir dyfarniadau a 

thybiaethau'n ofynnol wedi'u crynhoi isod:  

Dibrisiad a Gwerthoedd Gweddilliol  

Mae’r Bwrdd wedi adolygu oes yr asedau a’r gwerthoedd gweddilliol cysylltiol ar gyfer yr holl 

ddosbarthiadau asedau sefydlog ac wedi dod i’r casgliad bod oes yr asedau a’r gwerthoedd 

gweddilliol yn briodol. 

Darpariaethau a Chroniadau  

Mae rheolwyr yn seilio eu dyfarniadau ar yr amgylchiadau sy'n ymwneud â phob digwyddiad 

penodol ac ar y wybodaeth sydd ar gael ar y pryd. Ond, o ystyried yr anawsterau cynhenid wrth 

amcangyfrif rhwymedigaethau yn y meysydd hyn, ni ellir gwarantu na fydd costau ychwanegol yn 

digwydd y tu hwnt i'r symiau a gronnwyd.  

Dyfarniadau ac amcangyfrifon arwyddocaol  

Mae paratoi’r datganiadau ariannol yn golygu bod yn rhaid i reolwyr wneud dyfarniadau ac 

amcangyfrifon arwyddocaol. Mae’r eitemau yn y datganiadau ariannol lle  y gwnaed y dyfarniadau 

a'r amcangyfrifon hyn yn cynnwys:  

Amhariad – mae’n rhaid i’r Gymdeithas wneud asesiad a oes dangosydd o amhariad yn bodoli. Mae’r 

ffactorau sy’n cael eu hystyried yn cynnwys hyfywedd economaidd a pherfformiad ariannol 

disgwyliedig yn y dyfodol ar gyfer yr ased ac a yw gydran o uned mwy sy'n cynhyrchu arian parod, 

hyfywedd a pherfformiad disgwyliedig yr uned yn y dyfodol. Pan fo dangosyddion o amhariad, nodir 

yr ased sefydlog fel y swm adferadwy ac mae unrhyw golledion amhariad yn cael eu codi ar y 

gwargedion gweithredu. Mae’r swm adferadwy'n seiliedig ar Werth Defnydd Presennol – Tai 

Cymdeithasol (EUV-SH) neu costau adnewyddu a ddibrisiwyd.  

Pensiynau - mae tybiaethau gwaelodol allweddol mewn perthynas ag amcangyfrif rhwymedigaeth 

cynllun â buddion diffiniedig pensiynau megis cyfraddau chwyddiant safonol, cyfraddau marwolaeth, 

cyfraddau disgownt a chynnydd a ragwelir mewn cyflogau yn y dyfodol. Mae amrywiadau yn yr 
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amcangyfrifon hyn yn dylanwadu ar werth teg y rhwymedigaeth a gofnodir a’r costau buddion 

diffiniedig blynyddol.  

Asedau sefydlog diriaethol – Mae’r Gymdeithas yn dibrisio ei asedau sefydlog diriaethol dros eu 

cyfnod oes defnyddiol gan ystyried oes gweddilliol lle bo’n briodol. Mae rheolwyr yn adolygu eu 

hamcangyfrifiad o oes ddefnyddiol asedau y gellir eu dibrisio ar bob dyddiad adrodd yn seiliedig ar 

ddefnyddioldeb disgwyliedig yr asedau. Mae’r ansicrwydd a allai effeithio ar amcangyfrifon yn 

cynnwys darfodiad a chyflwr y farchnad yn y dyfodol.  
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3. Manylion trosiant, costau gwerthiant, costau gweithredu a gwarged gweithredu  

Grŵp  - Gweithgareddau parhaus                               

  Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2019 

Trosiant  

 

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2019 

Costau 

gweithredu 

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2019  

Gwarged 

Gweithred

ol / 

(Diffyg)  

 Blwyddy

n yn 

gorffen 

yn  

2018 

Trosiant  

 

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2018 

Costau 

gweithred

u 

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2018  

Gwarged 

Gweithred

ol / 

(Diffyg)  

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

Gosod Tai Cymdeithasol   22,369 (17,857) 4,512  21,058 (17,959) 3,099 

Gweithgareddau eraill tai cymdeithasol  114 (433) (319)  150 (739) (589) 

Datblygu ac eraill  232 (441) (209)  220 (230) (10) 

Gweithgareddau eraill nad ydynt yn 

ymwneud â thai cymdeithasol  

983 (790) 193  673 (819) (146) 

Cyfanswm  23,698 (19,521) 4,177  22,101 (19,747) 2,354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

  

Manylion Incwm a Gwariant o weithgareddau nad ydynt yn ymwneud â thai cymdeithasol  

 

 

Blwyddyn 

yn 

gorffen 

yn  

2019 

Trosiant  

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2019 

Costau  

Gweithredu 

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2019  

Gwarged 

Gweithredol  

/ (Diffyg)  

 Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2018 

Trosiant  

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2018 

Costau  

Gweithredu 

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2018  

Gwarged 

Gweithredol  

/ (Diffyg)  

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

Rhent garej sy’n dderbyniadwy, net y 

rhai gwag  

261 (204) 57  236 (312) (76) 

Incwm tâl gwasanaeth lesddeiliad  100 (199) (99)  101 (207) (106) 

Rhent masnachol sy'n dderbyniadwy  156 (31) 125  43 (25) 18 

Rheolaeth SARTH  60 (60) -  58 (58) - 

Incwm amrywiol arall  406 (296) 110  235 (217) 18 

Cyfanswm 983 (790) 193  673 (819) (146) 
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Y Grŵp a’r Gymdeithas  

Manylion incwm a gwariant o osod tai cymdeithasol  

 
Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2019 

Tai 

Anghenion 

Cyffredinol  

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2019 

Tai â 

Chefnogaeth 

Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2019 

Cyfanswm 

 
Blwyddyn 

yn gorffen 

yn  

2018 

Cyfanswm 

 £’000 £’000 £’000  £’000 

Trosiant o’r gosodiadau       

Rhent sy’n dderbyniadwy, net y rhai gwag  13,586 4,717 18,303  17,076 

Taliadau gwasanaeth sy’n dderbyniadwy  205 355 560  475 

Cefnogi Pobl 21 521 542  523 

Grantiau gan Lywodraeth Cymru  2,734 - 2,734  2,698 

Grant y Llywodraeth wedi’i Amorteiddio  93 7 100  85 

Grantiau Refeniw Eraill  - - -  65 

Incwm arall  123 7 130  136 

Cyfanswm Trosiant  16,762 5,607 22,369  21,058 

Gwariant ar Osodiadau       

Rheolaeth (4884) (1,715) (6,599)  (6,475) 

Gwasanaethau (411) (1,218) (1,629)  (1,541) 

Cynnal a Chadw arferol  (2,105) (734) (2,839)  (2,840) 

Cynnal a chadw a gynlluniwyd  (640) (296) (936)  (1,044) 

Gwaith Atgyweirio Sylweddol (2,527) (913) (3,440)  (2,420) 

Gwaith Amgylcheddol (90) (18) (108)  (1,578) 

Colled rhent o Ddrwgddyledion (108) (12) (120)  (122) 

Dibrisio eiddo tai  (1,677) (443) (2,120)  (1,855) 

Gwariant Arall  (51) (15) (66)  (84) 

Cyfanswm gwariant o osodiadau  (12,493) (5,364) (17,857)  (17,959) 

Gwarged gweithredu ar weithgareddau 

gosodiadau  

4,269 243 4,512   3,099 

Colled rhent oherwydd unedau gwag  (219) (60) (279)  (305) 
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 4. Llety sy’n cael eu rheoli a’u datblygu  

 2019 2018 
 

Nifer yr Eiddo 
Nifer yr 

Eiddo 
   
Tai Cymdeithasol   
Tai Cyffredinol    
  -  Rhent Cymdeithasol 2,831 2,807 
  -  Rhent Canolradd 96 43 
Tai â Chefnogaeth 986 988 

Cyfanswm yn eu perchnogaeth  3,913 3,838 
Llety a reolir ar gyfer eraill    
  -  Eiddo lle mae gan y gymdeithas gysylltiad rhydd-ddaliad gweddilliol  147 150 
  -  Eiddo a reolir ar gyfer eraill  132 113 

Cyfanswm a reolir  4,192 4,101 

   
Llety mewn datblygiad ar ddiwedd y flwyddyn  177 72 

 

Mae’r Gymdeithas yn rheoli llety ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a landlordiaid preifat.  

5. Mae gwarged gweithredu yn cael ei nodi ar ôl:  

 Grŵp Cymdeithas 

 2019 2018 2019 2018 

Dibrisio eiddo tai  2,119 1,765 2,119 1,765 

Dibrisio asedau sefydlog eraill  154 136 141 136 

Amorteiddiad asedau sefydlog anniriaethol  122 98 120 98 

Incwm grant yn cael ei ryddhau  100 85 100 85 

     

Rhent Prydles weithredu      

 - Tir ac Adeiladau 16 16 16 16 

 - cerbydau modur 202 202 193 190 

 - Offer swyddfa  85 168 84 168 

 - Peiriannau ac Offer  42 33 30 25 

     

Tâl Archwilwyr      

 - Ffioedd sy’n daladwy i archwilwyr y Gymdeithas 
ar gyfer  

52 31 43 26 

    Archwilio’r datganiadau ariannol      

 - Ffioedd sy’n daladwy i archwilwyr y Gymdeithas 
ar gyfer  

4 4 4 4 

   Gwasanaethau Eraill 
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6 Gwarged ar werthiant asedau sefydlog – eiddo tai  

   

Y Grŵp a’r Gymdeithas  2019 2018 

   

Elw gwaredu 1,457 1,765 

Llai cost gwerthiant  (95) (77) 

Gwarged ar werthiant eiddo  1,362 1,688 

 

7 Llog sy’n dderbyniadwy ac incwm arall  

 Grŵp Cymdeithas 

 2019 2018 2019 2018 

     

Llog sy’n dderbyniadwy ac incwm arall  24 8 24 8 

 24 8 24 8 

8  Llog a chostau ariannu   

   

Y Grŵp a’r Gymdeithas  2019 2018 

   

Llog benthyciad  1,731 1,528 

Ffioedd diddefnydd  60 76 

Ffi Diogelwch Ymddiriedolwr  16 18 

Ffi Prisiad  9 - 

Ffi trefniant cyfleuster benthyciad  52 30 

Llog net ar rwymedigaethau pensiwn  15 3 

Cyfanswm 1,883 1,655 

 

9   Gweithwyr 

 

Nifer cyfartalog y gweithwyr sydd wedi'u cyflogi yn ystod y flwyddyn ariannol wedi'u mynegi gyda 

chywerthoedd llawn amser, wedi'u cyfrifo ar wythnos waith safonol o 37 neu 42 awr fel y bo’n 

briodol.  

 Grŵp Cymdeithas 

 2019 2018 2019 2018 

 Nifer Nifer Nifer Nifer 

     

Gweinyddol 127 123 113 117 

Staff Cynnal a Chadw Adeiladau 68 58 24 26 

Wardeiniaid, gofalwyr a glanhawyr  25 27 25 26 

Cyfanswm 220 208 162 169 
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Nifer y staff cyfwerth â llawn amser a dderbyniodd dâl (gan eithrio cyfarwyddwyr): 213 (2018: 196). 
 
 Grŵp Cymdeithas 

 2019 2018 2019 2018 

 £’000 £’000 £’000 £’000 

     

Cyflogau  6,110 5,736 4,932 4,875 

Costau nawdd cymdeithasol  568 541 471 468 

Costau pensiwn arall  440 440 419 433 

Cyfanswm 7,118 6,717 5,822 5,776 

 
Mae gweithwyr y Gymdeithas naill ai'n aelodau o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS) Cyngor 
Gwynedd neu Gynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS).  Mae gweithwyr yr is-gwmni yn aelodau o 
Bensiwn y Bobl.  
 
10 Cyfarwyddwyr Gweithredol  
 2019 2018 

 £’000 £’000 

   

Cyflog 443 408 

Buddion mewn nwyddau (darpariaeth car yn bennaf)  21 20 

Cyfraniad pensiwn cyflogwr  21 41 

Cyfanswm 485 469 

 
Mae gan y Gymdeithas bedwar Swyddog Gweithredol taledig (2018: 4).  Cyfanswm yr enillion (gan 
gynnwys buddion mewn nwyddau a chyfraniadau pensiwn) a dalwyd neu sy’n dderbyniadwy gan 
bedwar Gweithredwr y Gymdeithas yn ystod y flwyddyn oedd £484,653 (2018: £469,039). Yn 
safbwynt y Bwrdd y Cyfarwyddwyr Gweithredol yw’r personél rheoli allweddol. Y tâl gan gynnwys 
Yswiriant Gwladol y Cyflogwr oedd £541,062 (2018: £520,914).  
 
Yr enillion a  dalwyd yn ystod y flwyddyn i'r Prif Swyddog â'r cyflog uchaf, y Prif Weithredwr, Mr 
Andrew Bowden gan eithrio cyfraniadau pensiwn, ond gan gynnwys buddion mewn nwyddau oedd 
£150,889 (2018: £137,610).  
 
Mae Cyfarwyddwr Adnoddau'r Grŵp yn aelod arferol o Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Cyngor 
Gwynedd ac mae Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy yn aelod arferol o Gynllun Pensiwn Tai 
Cymdeithasol.  Nid oes telerau uwch nac arbennig yn berthnasol i’w pensiynau ac nid oes ganddynt 
drefniant pensiwn unigol y mae’r Gymdeithas yn cyfrannu ato.  
 
Roedd yr enillion blynyddol (gan eithrio cyfraniadau pensiwn, ond gan gynnwys buddion mewn 
nwyddau) a dalwyd i’r Prif Weithredwr a’r Swyddogion Gweithredol sy’n ennill dros £50,000 yn yr 
ystod ganlynol:  
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 2019 2018 
 Nifer Nifer 
£80,000     -   £94,999 - 1 
£95,000     -  £109,999 3 2 
£110,000   -  £124,999 - - 
£125,000   -  £139,999 - 1 
£140,000   -  £154,999 1 - 
 
Aelodau’r Bwrdd 
 
Fel rhan o’r adolygiad llywodraethu a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn, mae Aelodau anweithredol y 
Bwrdd yn derbyn tâl am eu rolau. Roedd y taliadau yn effeithiol o fis Ionawr 2019 yn 2018-19. Mae’r 
taliadau a wnaed yn ystod y flwyddyn wedi’u nodi isod.  
 
 2019 2018 

 £’000 £’000 

Cyflog 11 - 

 11 - 

 
Roedd ad-daliadau treuliau i aelodau Anweithredol y Bwrdd yn £11,496 (2018: £10,281) y flwyddyn 
hon, yn ymwneud â threuliau teithio a chostau eraill.  
 
 
11 Asedau Sefydlog Anniriaethol    

  
Y Grŵp a’r Gymdeithas  Meddalwedd 

Cyfrifiadurol a’r 

Wefan  

2019 

Cyfanswm 

2018   

Cyfanswm 

 £’000 £’000 

 

 

£’000 

Cost    

Ar 1 Ebrill 2018  1,292 1,292 1,305 

Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn  82 82 82 

Gwarediadau  (9) (9) (95) 

Ar 31 Mawrth 2019  1,365 1,365 1,292 
    
Dibrisiad ac amhariad     

Ar 1 Ebrill 2018  1,157 1,157 1,154 

Tâl ar gyfer y flwyddyn  122 122 98 

Gwarediadau (9) (9) (95) 

Ar 31 Mawrth 2019  

 

1,270 1,270 1,157 
    

Gwerth llyfr net     

Ar 31 Mawrth 2019  95 95 135 

Ar 31 Mawrth 2018  135 135 151 
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Mae’r gwerth llyfr net uchod mewn perthynas â'r Gymdeithas gan eithrio £6,981 o asedau a ddelir 
gan yr is-gwmni.  
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12 Asedau Sefydlog – Eiddo Tai  
 
 

Y Grŵp a’r Gymdeithas – eiddo tai  

 Eiddo tai 

cymdeithasol 

a ddelir ar 

gyfer eu 

gosod  

Eiddo tai i’w 

gosod sy’n 

cael eu 

hadeiladu  

Cyfanswm yr 

Eiddo Tai  

  £’000 £’000 £’000 

Cost     

Ar 1 Ebrill 2018   48,768 4,029 52,797 

Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn   2,647 11,003 13,650 

Cynlluniau a gwblhawyd   8,580 (8,580) - 

Gwarediadau  yn ystod y flwyddyn   (101) - (101) 

Ar 31 Mawrth 2019   59,894 6,452 66,346 
     

Dibrisiad ac amhariad      

Ar 1 Ebrill 2018   10,564 - 10,564 

Dibrisiad a godwyd yn ystod y flwyddyn   2,119 - 2,119 

Wedi’i ryddhau wrth waredu   (38) - (38) 

Ar 31 Mawrth 2019   12,645 - 12,645 
     

Gwerth llyfr net      

Ar 31 Mawrth 2019   47,249 6,452 53,701 

Ar 31 Mawrth 2018   38,204 4,029 42,233 

 
 
 
 
 
Gwariant ar waith i eiddo presennol  
 
  2019 2018 

  £’000 £’000 

                                                                                                             

Gwaith gwella cyfalafog   2,647 2,053 

Symiau a godwyd i’r Datganiad Incwm Cynhwysfawr   3,440 2,420 

Cyfanswm  6,087 4,473 
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13 Asedau Sefydlog Diriaethol – Arall  
 

       Y Grŵp a’r Gymdeithas        

 Tir a 

swyddfeydd 

ar brydles  

 

Caledwedd 

TG 

Dodrefn a 

gosodiadau 

Peiriannau 

ac offer  

Cerbydau  Cyfanswm 

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

        Cost       

        Ar 1 Ebrill 2018  4,759 764 353 11 8 5,895 

       Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn  - 75 46 2 - 123 

       Gwarediadau  - (64) - - - (64) 

       Ar 31 Mawrth 2019  4,759 775 399 13 8 5,954 

       

       Dibrisiad ac amhariad        

       Ar 1 Ebrill 2018  2,441 735 136 6 4 3,322 

       Tâl ar gyfer y flwyddyn  40 66 40 3 4 153 

       Gwarediad  - (64) - - - (64) 

       Ar 31 Mawrth 2019  2,481 737 176 9 8 3,411 

       

       Gwerth llyfr net        

       Ar 31 Mawrth 2019  2,278 38 223 4 - 2,543 

       Ar 31 Mawrth 2018  2,319 29 217 5 4 2,574 

 
 
Wedi’i gynnwys yn y dibrisiad ac amhariad o lesddaliad cronedig, tir a swyddfeydd mae colledion 
amhariad cronedig o £1,391,037 mewn perthynas â'r Brif Swyddfa.   
 
Mae cyfanswm y gwariant mewn perthynas â'r Gymdeithas ag eithrio'r canlynol sy'n cael ei ddal gan 
yr is-gwmni:  
Caledwedd TG - £936  
Dodrefn a Gosodiadau - £37,649  
Offer a Pheiriannau - £3,103  
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14 Eiddo Buddsoddi - eiddo nad ydynt yn dai cymdeithasol ar gyfer eu gosod  
 
 2019 2018 

Y Grŵp a’r Gymdeithas  £’000 £’000 

   

Ar 1  Ebrill  1,334 336 

Caffael eiddo masnachol  - 1,018 

Cynnydd / (gostyngiad) mewn gwerth  (81) (20) 

Cyfanswm 1,253 1,334 

 
Mae’r Gymdeithas yn berchen ar barc busnes ac mae dwy o'r chwe uned yn cael eu prydlesu i is-
gwmni'r Gymdeithas, Creu Menter.  Mae’r pedwar uned arall wedi’u prydlesu i gyflenwyr / 
contractwyr allanol. Prisiwyd yr eiddo buddsoddi presennol ar 3 Mai 2019. Mae eiddo buddsoddi’r 
Gymdeithas wedi’u prisio gan Richard Baddeley, priswyr allanol proffesiynol.  Cynhaliwyd prisiad 
llawn o’r eiddo yn unol â Llawlyfr Gwerthuso a Phrisio Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig.  
 
15 Mentrau'r Is-gwmni  
 
Fel sy’n ofynnol yn ôl statud, mae’r datganiadau ariannol yn cyfuno canlyniadau C.I.C Creu Menter, 
sy’n is-gwmni sy’n eiddo llawn y Gymdeithas ar ddiwedd y flwyddyn.  Mae gan y Gymdeithas yr hawl 
i benodi aelodau i Fwrdd yr is-gwmni ac felly'n arfer y rheolaeth drosto.  Mae’r is-gwmni wedi 
cofrestru fel ‘cwmni buddiannau cymunedol’,  sefydliad menter gymdeithasol.  
 
16 Stoc  
 
Mae gan y Grŵp stoc mewn perthynas â deunydd sydd ei angen ar gyfer atgyweiriadau.  Gwerth y 
stoc ar 31 Mawrth 2019 oedd £107,208 (2018: £111,376). Gwerth stoc y Gymdeithas oedd £67,119 
(2018: £80,360). 
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17 Dyledwyr  

 
 Grŵp Cymdeithas 
 2019 2018 2019 2018 
 £’000 £’000 £’000 £’000 
Yn ddyledus o fewn blwyddyn      
Rhent a thaliadau gwasanaeth sy’n 
dderbyniadwy  

746 690 746 690 

Llai: darpariaeth ar gyfer drwgddyledion a 
dyledion amheus  

(576) (520) (576) (520) 

ar rent a thaliadau gwasanaeth      

 170 170 170 170 
     
Dyledwyr eraill 1,161 1,224 906 1,045 
Llai: darpariaeth ar gyfer drwgddyledion a 
dyledion amheus  

(248) (211) (242) (211) 

 913 1,013 664 834 
     
Grant Tai Cymdeithasol 911 1,644 911 1,644 
Benthyciadau car staff a chynllun beicio i’r 
gwaith  

2 4 2 4 

TAW 125 493 125 493 
Benthyciadau lesddeiliaid 1 1 1 1 
Rhag-daliadau ac incwm cronnus  888 428 888 428 
Symiau sy'n ddyledus gan yr is-gwmni  - - 40 - 

 3,009 3,753 2,801 3,574 

Yn ddyledus ar gyfer mwy na blwyddyn      
Benthyciadau Staff - 3 - 3 
Benthyciadau lesddeiliaid 10 11 10 11 

 10 14 10 14 

     

Cyfanswm 3,019 3,767 2,811 3,588 

 
 
Mae’r Gymdeithas yn gweithredu cynllun benthyciad prynu car ac, ar ddiwedd y flwyddyn, mae gan 
un o weithwyr y Gymdeithas fenthyciad.  Mae’r benthyciadau car presennol yn ad-daladwy drwy 
randaliadau rhwng 1 a 5 mlynedd.  
 
Mae’r Gymdeithas hefyd yn gweithredu cynllun aberthu cyflog 'Beicio i'r Gwaith'.  Mae dau aelod o 
staff wedi prynu beic a delir drwy randaliadau. Bydd yr holl symiau sy’n weddill yn cael eu talu’n 
llawn o fewn y deuddeg mis nesaf.  
 
Yn ogystal â hyn, mae tri benthyciad lesddeiliad. Mae’r benthyciadau hyn yn ad-daladwy drwy ran-
daliadau sy’n ad-daladwy dros 10 mlynedd neu drwy bridiant cyfreithiol wedi’i gofrestru yn erbyn yr 
eiddo.  
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18 Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn  
 
 Grŵp Cymdeithas 
 2019 2018 2019 2018 
 £’000 £’000 £’000 £’000 
     
Prifswm a llog benthyciad  249 163 249 163 
Cynnal a chadw a chyflenwadau eraill  922 799 922 799 
Gwariant cyfalaf ar eiddo  107 261 107 261 
Croniadau ac incwm gohiriedig  862 630 507 520 
Rhag-daliadau rhent a thaliadau 
gwasanaeth 

251 203 251 203 

Incwm gohiriedig  100 85 100 85 
Grant refeniw  11 13 11 13 
Cyflog a chostau eraill gweithwyr  126 150 126 150 
Credydwyr eraill  1,126 1,313 77 118 
Symiau sy'n ddyledus i’r is-gwmni  - - 587 871 

Cyfanswm 3,754 3,617 2,937 3,183 

 
 
19 Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn  
 

  
Y Grŵp a’r Gymdeithas  2019 2018 
 £’000 £’000 
   
Dyled    41,149 31,141 
Grant cyfalaf gohiriedig (Nodyn 20)  12,852 8,343 
Grant cyfalaf wedi’i ailgylchu  586 0 

Cyfanswm 54,587 39,484 

 
 
20 Grant cyfalaf gohiriedig   
 

 2019 2018 
 £’000 £’000 
   
Ar 1  Ebrill  8,429 5,541 
Grant a dderbyniwyd yn y flwyddyn:    
Eiddo Tai  4,623 2,973 
Cronfa Grant cyfalaf wedi’i ailgylchu  585 0 

 13,637 8,514 

Grantiau wedi’u hailgylchu yn ystod y flwyddyn:    
Cronfa Grantiau cyfalaf wedi’u hailgylchu  0 0 
   
Wedi’i amorteiddio i’r Datganiad o Incwm Cynhwysfawr  (100) (85) 

Ar 31 Mawrth  13,537 8,429 

Symiau i’w rhyddhau o fewn blwyddyn  (100) (85) 

Symiau i’w rhyddhau mewn mwy na blwyddyn  13,437 8,344 
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 2019 2018 
 £’000 £’000 
   
Symiau i’w rhyddhau o fewn blwyddyn  100 85 
Symiau i’w rhyddhau mewn mwy na blwyddyn  13,437 8,344 

Cyfanswm 13,537 8,429 

 
 
21 Cronfa Grant cyfalaf wedi’i ailgylchu  
 
 Grŵp Cymdeithas 
 2019 2018 2019 2018 
 £’000 £’000 £’000 £’000 
Ar ddechrau’r flwyddyn  - - - - 
Mewnbwn i'r Gronfa:      
Grantiau wedi’u hailgylchu o gyfalaf gohiriedig  585 - 585 - 
Llog a gronnwyd  1 - 1 - 
     
Ailgylchu grant:      
Eiddo newydd  - - - - 
     
Ad-dalu grant  - - - - 

Ar ddiwedd y flwyddyn  586 - 586 0 

     
Symiau 3 mlynedd a hŷn lle efallai y bydd angen ad-
dalu  

    

 - - - - 

 
22 Pensiynau  
 
Mae sawl cynllun pensiwn yn cael eu gweithredu gan y Grŵp.  
 
Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Cyngor Sir Gwynedd (Budd Diffiniedig)  

 
Mae’r Gymdeithas yn aelod o Gynllun Pensiwn Gwynedd sy’n rhan o Gynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol (LGPS) – cynllun â buddion diffiniedig wedi’i ariannu. Cynhelir prisiadau actiwaraidd bob tair 
blynedd gan actwari cymwys gan ddefnyddio'r dull "rhagamcanu unedau".  Cynhaliwyd y 
diweddariad actiwaraidd ffurfiol diwethaf ar 31 Mawrth 2019 gan actwari annibynnol cymwys. Ar 31 
Mawrth 2019 nifer gweithwyr y Gymdeithas oedd yn aelodau o Gronfa Bensiwn Gwynedd oedd 129 
(2018:130) ac mae’r cynllun yn cael ei weithredu ar gyfer aelodau gweithredol a newydd-ddyfodiaid.  
 

Cyfraniadau  

Cyfraniadau'r cyflogwr i'r Cynllun gan y Gymdeithas ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2019 oedd £352,149 (2019 £364,578 ar gyfradd o 10.1% o gyflog pensiynadwy) ar gyfradd cyfraniad 
o 10.1% o gyflogau pensiynadwy.  
Rhagamcan o gyfraniadau cyflogwr i Gynllun Pensiwn Gwynedd yn ystod y flwyddyn gyfrifo sy’n 
dechrau ar 1 Ebrill 2019 yw £352,000 ar gyfradd cyfraniad o 10.1% o gyflogau pensiynadwy.   
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Tybiaethau Ariannol:  

Y tybiaethau allweddol a ddefnyddiwyd gan yr actwari i asesu dyledion y cynllun ar sail FRS102 oedd:  

 

 

 31 Mawrth 

2019 

 (% y 

flwyddyn) 

31 Mawrth 

2020 

 (% y 

flwyddyn) 

Cyfradd cynnydd Chwyddiant / Pensiwn  2.5 2.4 

Cyfradd cynnydd cyflog  2.5 2.4 

Cyfradd disgownt  2.4 2.7 

 Tybiaethau Marwolaeth  

Mae’r tybiaethau marwolaeth ar ôl ymddeol a ddefnyddiwyd i brisio'r ymrwymiad buddion ym mis 
Mawrth 2019 yn dilyn y dull marwolaeth a ddefnyddiwyd gan yr Awdurdod Gweinyddu (Cronfa 
Bensiwn Gwynedd) sy’n seiliedig ar ddadansoddiad manwl o aelodaeth unigol y Gronfa. Cynhaliwyd 
y dadansoddiad diweddaraf ar gyfer prisiad cyllid ffurfiol 2016. Y disgwyliadau oes a dybir ar ôl 
ymddeol yn 65 oed yw:  

 Gwrywod  Benywod  

Pensiynwyr presennol  22.0 o flynyddoedd  24.2 o flynyddoedd  

Pensiynwyr yn y dyfodol  24.0 o flynyddoedd  26.4 o flynyddoedd  

Mae’r tybiaethau marwolaeth yr un fath â’r rhai a ddefnyddiwyd yn y cyfnod cyfrifo diwethaf.  

Cymudiad   

Mae lwfans wedi’i gynnwys ar gyfer rhai sy’n ymddeol yn y dyfodol sy’n dewis cymryd 50% o’r 

uchafswm arian parod ychwanegol sy'n ddi-dreth hyd at derfynau HMRC ar gyfer gwasanaeth cyn 

Ebrill 2008 a 75% o'r uchafswm arian parod di-dreth ar gyfer gwasanaeth ar ôl Ebrill 2008.  
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Newidiadau yng Ngwerth Teg Asedau’r Cynllun, Ymrwymiad Buddion Diffiniedig a 

Rhwymedigaethau Net ar gyfer diwedd blwyddyn 31 Mawrth 2019  

Cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019  Asedau 
Ymrwymia

dau 

 
(Rhwymedigaet

hau)/ asedau 
net  

 £’000 £’000 £’000 

Gwerth teg asedau'r cynllun  28,412 - 28,412 

Gwerth presennol y rhwymedigaethau a ariannwyd  - 28,201 (28,201) 

Sefyllfa agoriadol ar 31 Mawrth 2018  28,412 28,201 211 

Cost gwasanaeth     

Costau gwasanaeth cyfredol  - 1,386 (1,386) 

Cyfanswm Costau Gwasanaeth  - 1,386 (1,386) 

Llog net     

Incwm llog net ar asedau’r cynllun  771 - 771 

Costau llog ar ymrwymiad buddion diffiniedig  - 779 (779) 

Cyfanswm llog net  771 779 (8) 

Cyfanswm cost buddion diffiniedig a nodir fel Incwm 
neu (Wariant)  

771 2,182 (1,411) 

Llif arian     

Cyfraniadau cyfranogwyr y cynllun  228 228 - 

Cyfraniad cyflogwr  374 - 374 

Buddion a dalwyd  (289) (289) - 

Effaith cyfuniadau a gwarediadau busnes  - - - 

Sefyllfa ddisgwyliedig wrth gau  29,496 30,322 (826) 

Ail-fesuriadau     

Newidiadau mewn tybiaethau demograffig  - - - 

Newidiadau mewn tybiaethau ariannol  - 3,007 (3,007) 

Profiad arall  - - - 

Enillion ar asedau gan eithrio symiau o log net  1,575 - 1,575 

Cyfanswm ail-fesuriadau wedi’u cydnabod mewn 
Incwm Cynhwysfawr Arall (OCI)  

1,575 3,007 (1,432) 

    

Gwerth teg asedau'r cynllun  31,071 - 31,071 

Gwerth presennol y rhwymedigaethau a ariannwyd  - 33,329 (33,329) 

Sefyllfa wrth gau ar 31 Mawrth 2019  31,071 33,329 (2,258) 

 



 

56 
 

Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol (Buddion diffiniedig a Chyfraniad diffiniedig)  
 
Cyfraniadau diffiniedig  
Mae’r cwmni yn cyfranogi i’r cynllun, cynllun aml-gyflogwr sy’n darparu buddion i oddeutu 500 o 
gyflogwyr nad ydynt yn gysylltiol.  Mae’r cyfraniadau sy’n daladwy i'r cynllun yn  cael eu codi ar y 
datganiad incwm a gwariant cynhwysfawr yn y cyfnod dan sylw. Cyfanswm cyfraniadau’r cyflogwr a 
dalwyd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 oedd £36,565 (2018 £39,899).  
 
Buddion diffiniedig  
Mae’r cwmni’n cyfranogi yng nghynllun â buddion diffiniedig SHPS sy’n gynllun aml-gyflogwr a 
weinyddir gan yr Ymddiriedolaeth Bensiwn (TPT).  
 
Yn y gorffennol, nid oedd TPT yn gallu darparu digon o wybodaeth am gyfran pob landlord 
cymdeithasol o’r SHPS er mwyn gallu cymhwyso budd diffiniedig, ond oherwydd newidiadau i 
brosesau a systemau, mae'r wybodaeth hon ar gael yn awr. Cynhaliwyd y diweddariad actiwaraidd 
ffurfiol diwethaf o’r Gronfa ar 30 Medi 2017 gan actwari annibynnol cymwys. Mae hyn wedi’i gario 
ymlaen i 31 Mawrth 2019.  
 
Cyfraniadau 
Cyfraniadau'r cyflogwr i'r Cynllun gan y Gymdeithas ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2019 oedd £29,830 (2019 £28,255 ar gyfradd o 12.1% o gyflog pensiynadwy) ar gyfradd cyfraniad o 
12.1% o gyflogau pensiynadwy. Mae cyfraddau cyfraniad y cyflogwr yn cael ei osod i fynd i’r afael â’r 
diffyg yn y cynllun â buddion diffiniedig. Y rhagamcan o gyfraniadau cyflogwr sy’n daladwy i’r cynllun 
yn ystod y flwyddyn gyfrifo sy'n dechrau ar 1 Ebrill 2019 yw £42,469 ar gyfradd cyfraniad o 12.1% tan 
30 Mehefin 2019 ac 18.7% o gyflogau pensiynadwy wedi hynny.  
 
Tybiaethau ariannol a chymudiad:  
 
 

Cyfnod a ddaeth i ben ar:  
31 Mawrth 

2019 
31 Mawrth 

2018 

 % y flwyddyn % y flwyddyn 

Cyfradd disgownt  2.36% 2.60% 

Chwyddiant (RPI)  3.24% 3.13% 

Chwyddiant (CPI)  2.24% 2.13% 

Lwfans ar gyfer cymudiad pensiwn ar gyfer  
Arian parod wrth ymddeol  
 

75% o’r 
uchafswm  

75% o’r 
uchafswm  
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Tybiaethau Marwolaeth  
 
Y tybiaethau o ran disgwyliad oes wrth ymddeol yn 65 oed ym Mawrth 2019 yw:  

 

Disgwyliad oes 
yn 65 oed 

(blynyddoedd)  

Gwryw yn ymddeol yn 2019  21.8 

Benyw yn ymddeol yn 2019  23.5 

Gwryw yn ymddeol yn 2039  23.2 

Benyw yn ymddeol yn 2039  24.7 

 
 
Crynodeb o’r ymrwymiad buddion diffiniedig, gwerth teg asedau’r cynllun ac ased â buddion 
diffiniedig  
 (rhwymedigaethau):  
 

 
31 Mawrth 

2019 
31 Mawrth 

2018 

 £’000 £’000 

Gwerth teg asedau'r cynllun  902 747 

Gwerth presennol yr ymrwymiad buddion diffiniedig  (1,249) (1,015) 

Gwarged (diffyg) yn y cynllun  (347) (268) 

Gwarged heb ei gydnabod  - - 

Ased (rhwymedigaethau) buddion diffiniedig i’w 
cydnabod  

(347) (268) 

   

 
Cysoni balansau agoriadol a therfynol yr ymrwymiad â buddion diffiniedig:  
 

 

31 Mawrth 
2019 

£’000 

Ymrwymiad buddion diffiniedig ar ddechrau'r cyfnod  1,015 

Costau gwasanaeth cyfredol  58 

Treuliau 4 

Gwariant llog  27 

Cyfraniadau gan gyfranogwyr y cynllun  19 

Colledion (enillion) actiwaraidd o brofiad y cynllun  30 

Colledion (enillion) actiwaraidd oherwydd newidiadau 
mewn tybiaethau demograffig  

3 

Colledion (enillion) actiwaraidd oherwydd newidiadau 
mewn tybiaethau ariannol 

97 
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Buddion a dalwyd a threuliau  (4) 

Ymrwymiad buddion diffiniedig ar ddiwedd y cyfnod  1,249 

 
Cysoni balansau agoriadol a therfynol gwerth teg asedau'r cynllun:  
 

 

31 Mawrth 
2019 

£’000 

Gwerth teg asedau’r cynllun ar ddechrau’r cyfnod  747 

Incwm llog  20 

Profiad ar asedau’r cynllun (gan eithrio symiau i’w 
cynnwys yn yr incwm llog) - enillion (colled)  

60 

Cyfraniadau gan y cyflogwr  60 

Cyfraniadau gan gyfranogwyr y cynllun  19 

Buddion a dalwyd a threuliau  (4) 

Gwerth teg asedau’r cynllun ar ddiwedd y cyfnod  902 

Enillion gwirioneddol ar asedau’r cynllun (gan gynnwys unrhyw newidiadau mewn cyfran o'r asedau) 
dros y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 oedd £80,000.  
 
Costau â buddion diffiniedig sydd wedi’u cydnabod yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr (SoCI):  
 

 

Cyfnod o'r 31 
Mawrth 2018 i 

31 Mawrth 
2019 

£’000 

Costau a threuliau gwasanaeth cyfredol  2 

Gwariant llog net  7 

Costau â buddion diffiniedig sydd wedi’u cydnabod 
yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr (SoCI) 

9 

 
Costau â buddion diffiniedig sydd wedi’u cydnabod fel Incwm Cynhwysfawr Arall:  
 

 

31 Mawrth 
2019 

£’000 
Profiad ar asedau’r cynllun (gan eithrio symiau i’w cynnwys 
yn yr incwm llog) - enillion (colled)  

60 

Profiad o enillion a cholledion yn deillio o rwymedigaethau’r 
cynllun - enillion (colled)  

(30) 

Effaith newidiadau mewn tybiaethau demograffig ar werth 
presennol yr ymrwymiad â buddion diffiniedig – enillion – 
(colled)  

(3) 

Effaith newidiadau mewn tybiaethau ariannol ar werth 
presennol yr ymrwymiad â buddion diffiniedig – enillion – 

(97) 
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(colled)  

Cyfanswm enillion a cholledion actiwaraidd (cyn cyfyngiad 
oherwydd bod rhywfaint o’r gwarged heb ei gydnabod) – 
enillion (colled)  

(70) 

Effaith newidiadau yn swm y gwarged nad oes modd ei 
adennill (gan eithrio'r symiau sydd wedi'u cynnwys yn y 
costau llog net) - enillion (colled)  

- 

Cyfanswm wedi’i gydnabod mewn Incwm Cynhwysfawr 
Arall  

(70) 

Mae’r asedau’n cynnwys: 
 

 
31 Mawrth 

2019 
31 Mawrth 

2018 

 £’000 £’000 

Enillion absoliwt  78 91 
Premiymau Risg Amgen  52 28 
Perfformiad Bond Corfforaethol  42 31 
Gwerth Cymharol Credyd  17 - 
Cyfleoedd atafaelu  16 7 
Dyledion Marchnad sy’n dod i’r amlwg  31 30 
Cronfa o Gronfeydd wedi’u sicrhau  4 25 
Ecwiti Byd-eang  152 147 
Isadeiledd 47 19 
Gwarannau sy’n gysylltiedig ag isadeiledd  26 20 
Buddsoddiad wedi’i gymell gan rwymedigaeth  331 272 
Eiddo Prydles Hir  13 - 
Asedau Cyfredol Net  2 1 
Gilt dros 15 mlynedd  - - 
Dyledion preifat  12 7 
Eiddo  20 34 
Rhannu risg  27 7 
Incwm wedi’i ddiogelu  32 28 

Cyfanswm  asedau  902 747 

 
Nid oes unrhyw un o werthoedd teg yr asedau a nodwyd uchod yn cynnwys unrhyw fuddsoddiadau 
uniongyrchol i offerynnau ariannol y cyflogwr eu hunan nac unrhyw eiddo a feddiannir, neu asedau 
eraill a ddefnyddir gan, y cyflogwr.  
 
Cysoni rhwymedigaethau’r fantolen  
 
 2019 2018 
 £’000 £’000 
   
Ased (rhwymedigaeth) mewn perthynas â LGPS  (2,258) 211 
Ased (rhwymedigaeth) mewn perthynas â SHPS  (347) (35) 

Cyfanswm (2,605) 176 
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Pensiwn y Bobl  
 
Mae Pensiwn y Bobl yn gynllun pensiwn gweithle â chyfraniad diffiniedig yn seiliedig ar 

ymddiriedolaeth ar gyfer cyflogwyr nad ydynt yn gysylltiol (h.y. cynllun pensiwn "prif 

ymddiriedolaeth”). Sefydlwyd Pensiwn y Bobl gan B&CE (Building and Civil Engineering Holidays 

Scheme Management Limited - cwmni cyfyngedig trwy warant) yn 2011 ar gyfer cyflogwyr sydd 

angen cynllun i gyflawni eu dyletswyddau pensiwn yn y gweithle o dan y Ddeddf Pensiynau 2008.  

Mae un ymddiriedolaeth gyfreithiol ac un bwrdd o ymddiriedolwyr, ond mae nifer o gyflogwyr nad 

ydynt yn gysylltiol yn ogystal â Chreu Menter yn cymryd rhan yn y cynllun. Mae gan bob cyflogwr 

sy’n cyfranogi adran o fewn y prif gytundeb. Mae’r ymddiriedolwr yn gyfrifol am lywodraethu pob 

adran ar faterion megis cronfeydd buddsoddi ac yn sicrhau cydymffurfiaeth gyda dyletswyddau 

rheoleiddiol. Mae’r penderfyniadau o ran buddion a lefelau cyfraniadau yn parhau i fod yn 

gyfrifoldeb i’r cyflogwr sy’n cyfranogi.  

Mae gan Fwrdd B&CE Gadeirydd Annibynnol ac yn cynnwys cynrychiolwyr o’r cyrff llafur canlynol:- 

Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil, Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr, Cyngor Contractwyr 

Arbenigol Cenedlaethol, Grŵp Contractwyr y DU, Ffederasiwn Adeiladu’r Alban a Ffederasiwn 

Cenedlaethol Adeiladwyr a chynrychiolwyr o’r undebau llafur canlynol – Unite, UCATT a GMB.  

Y swm a godir ar elw a cholled mewn perthynas â chostau pensiwn yw’r cyfraniadau sy’n daladwy yn 

y flwyddyn.  

23 Arian parod a chywerthoedd arian parod 
 
Mae’r balans o arian parod a chywerthoedd arian parod yn cynnwys yr elfennau canlynol:  
 
 
 Grŵp Cymdeithas 
 2019 2018 2019 2018 
 £’000 £’000 £’000 £’000 
     
Cyfrifon Banc Cyfredol  2,379 1,920 1,749 1,639 
Adneuon byr dymor gyda banciau / Cymdeithasau 
Adeiladu  

8,680 0 8,680 0 

 11,059 1,920 10,429 1,639 

 
 
24. Cyfalaf cyfrannau cronnus a gyflwynwyd ac a gedwir mewn Cronfeydd Wrth Gefn  
 
 2019 2018 

 £ £ 

 

 

  

Ar 1 Ebrill   41 40 

Ymuno yn ystod y flwyddyn    2 1 

Addasiad yn ystod y flwyddyn  (23) 0 

Ar 31 Mawrth  20 41 
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Mae cyfalaf cyfrannau wedi’i addasu i adlewyrchu nifer gwirioneddol y cyfranddalwyr presennol yn 

dilyn yr adolygiad llywodraethu yn 2018-19. Mae cyfrannau sydd wedi'u hildio wedi’u trin yn unol â’r 

Rheolau a nodwyd isod.  

Mae’r cyfrannau yn rhoi hawl i aelodau bleidleisio mewn Cyfarfodydd Cyffredinol ond nid yw’r 

cyfrannau yn cario’r hawl i dderbyn taliadau buddran neu ddosbarthiad wrth gau. Yn unol â’r 

Rheolau (C4), pan fo cyfranddaliwr yn rhoi'r gorau i fod yn gyfranddaliwr neu'n cael ei wahardd o'r 

gymdeithas, bydd ei gyfran / ei chyfran yn cael ei ganslo. Bydd y swm a dalwyd ar y gyfran yn dod yn 

eiddo i’r gymdeithas. Mae cyfrannau sy’n cael eu canslo neu eu hadennill yn cael eu hysgrifennu yn 

ôl i’r cronfeydd wrth gefn.  

Yn dilyn cyflwyno Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018, yn 
weithredol o 15/08/2018, tynnwyd hawliau pleidleisio cyfranddaliwr Awdurdod Lleol (Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy) ac fe ganslwyd eu cyfran.  
 
Nes y mabwysiadir Rheolau newydd y Gymdeithas ym mis Ionawr 2019, mae’r cyfranddalwyr sy’n 
weddill wedi’u rhannu fel yr isod:  

 cyfranddalwyr sy’n denantiaid                    13 cyfran (2018:19)  

 cyfranddalwyr annibynnol                              7 cyfran (2018:6)   

 cyfranddalwyr awdurdod lleol               0 cyfran (2018:1)  
 
O fis Ionawr 2019 ni fydd cyfranddalwyr yn cael eu dosbarthu. Ar 31 Mawrth 2019 roedd 20 o 
gyfrannau’n weithredol.  

 
25 Llif arian parod o weithgareddau gweithredol  
 
 2019 2018 
 £’000 £’000 
Gwarged / (diffyg) ar gyfer y flwyddyn  3,599 3,393 
Addasiadau ar gyfer eitemau nad ydynt yn arian parod:    
Dibrisio asedau sefydlog diriaethol  2,274 1,901 
Amorteiddiad asedau sefydlog anniriaethol  121 98 
Elw o werthiant asedau sefydlog diriaethol  (1,457) (1,765) 
Grantiau llywodraeth a ddefnyddiwyd yn ystod y flwyddyn  (100) (94) 
Llog a dderbyniwyd  (24) (8) 
Llog a dalwyd  1,731 1,528 
Costau eraill  85 94 
Costau pensiwn llai'r cyfraniadau sy'n daladwy  1,031 1,099 
Swm cario gwaredu asedau sefydlog diriaethol  63 46 
Symudiadau mewn buddsoddiadau  81 (998) 
Symudiadau yn y Cronfeydd Wrth Gefn eraill  - (18) 
Addasiad cronfeydd wrth gefn archwilio  - (1) 
Llog pensiwn  15 - 
Ffioedd cyllid gohiriedig  52 30 
Symudiadau mewn credydwyr hirdymor i gredydwyr byr dymor  (58) 3 
   
Llif arian gweithredol cyn symudiadau mewn cyfalaf gweithio:    
Gostyngiad / (cynnydd) mewn stoc  (8) 7 
 (Cynnydd) / gostyngiad mewn masnach a dyledwyr eraill  971 (1,996) 
Cynnydd (Gostyngiad) mewn masnach a chredydwyr eraill  (123) 572 
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 (Gostyngiad)/ Cynnydd mewn darpariaeth pensiwn SHPS  (31) (3) 
   

Arian parod net wedi’i gynhyrchu o weithgareddau gweithredol  8,222 3,888 

 
 
26 Ymrwymiadau Cyfalaf 
 
 

2019 2018 

 £’000 £’000 
Gwariant Cyfalaf   
Gwariant sydd wedi’i gontractio ond nad yw wedi'i ddarparu yn y 
datganiadau ariannol  

21,426 2,979 

Gwariant a awdurdodwyd gan y Bwrdd, ond heb ei gontractio  17,884 8,563 
 
Mae’r Gymdeithas yn disgwyl ariannu’r ymrwymiadau uchod drwy gyfuniad o Grantiau gan 
Lywodraeth Cymru, gwerthu eiddo a benthyciadau.  
 
27 Ymrwymiadau Prydlesu  
 
Mae cyfanswm isafswm taliadau prydlesi gweithredol y Grŵp yn y dyfodol wedi’u nodi isod:   
 
Grŵp 

   
 

   

 Tir ac 
Adeiladau 

Offer swyddfa 
a 

chyfrifiaduron  

Cerbydau  Peiriannau 
ac Offer  

2019 2018 

 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 
       
O fewn blwyddyn  - 12 37 - 49 62 
Rhwng un a phum 
mlynedd  

24 13 277 68 382 574 

Dros bum mlynedd  - - - - - - 

 24 25 314 68 431 635 

 
 
Cymdeithas 

      

 Tir ac 
Adeiladau 

Offer swyddfa 
a 

chyfrifiaduron  

Cerbydau  Peiriannau 
ac Offer  

2019 2018 

 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000 
       
O fewn blwyddyn  - 12 37 - 49 62 
Rhwng un a phum 
mlynedd  

24 11 268 44 347 523 

Dros bum mlynedd  - - - - - - 

 24 23 305 44 396 585 
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28 Partïon Cysylltiedig  
 
Roedd pedwar aelod o’r Bwrdd (2018: 5) hefyd yn denantiaid yn ystod y flwyddyn.  Mae eu 
tenantiaethau ar delerau masnachol arferol ac ni allant ddefnyddio eu sefyllfa er mantais iddynt. 
Cost rhent aelodau’r Bwrdd ar gyfer y flwyddyn oedd £17,738 gyda balans rhent yn weddill ar 
ddiwedd y flwyddyn o £1,021.  
 
Mae aelodau’r Bwrdd yn ymgysylltu â’r gymuned.  
 

Bill Hunt TPAS Cymru 
David Shepherd 
Kath Coughlin 

Prifysgol Bangor 
Coleg Llandrillo  
 

Mae unrhyw a’r holl drafodion gyda’r endid yn cael eu cynnal ar sail hyd braich ac yn annibynnol o'r 
Aelod Bwrdd.  
 
Yn dilyn newidiadau a gyflwynwyd gan Ddeddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol (Cymru) 2018 
mewn perthynas â rheolaeth awdurdod lleol a mabwysiadu Rheolau newydd y Gymdeithas ym mis 
Ionawr 2019, peidiodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy â bod yn Gyfranddaliwr y Gymdeithas na 
chael hawl i benodi unrhyw aelodau o'r Bwrdd (yn flaenorol roedd hawl i benodi pum aelod o'r 
bwrdd). Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn rhan o’r Cytundeb Trosglwyddo a sefydlodd y 
Gymdeithas yn 2008. Mae’r Gymdeithas yn cynnal trafodion gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
ar hyd braich ar delerau masnachol arferol.  
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Trafodion Rhwng Cwmnïau  

Mae incwm yn deillio’n bennaf o ffioedd rheoli gan y Gymdeithas ar gyfer costau rhedeg y mae'r 

Gymdeithas yn ei dderbyn wrth reoli ei is-gwmni ac wrth ddarparu gwasanaethau.  

Mae archebion yn ymwneud â gwasanaethau cynnal a chadw sy’n cael eu darparu i eiddo Cartrefi 

Conwy ac eiddo arall a reolir gan y Rhiant-gwmni ar ran trydydd partïon gan gynnwys llety dros dro 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.  

 2019 2018 

 £’000 £’000 

   

Symiau a godwyd gan Gartrefi Conwy ar gyfer rheoli a gweinyddu  105 139 

Symiau a godwyd gan Gartrefi Conwy ar gyfer gofod swyddfa  56 14 

Symiau a godwyd gan Gartrefi Conwy ar gyfer staff cefnogi uniongyrchol  82 - 
   
Symiau a godwyd gan Gartrefi Conwy i ad-dalu’r costau a achoswyd  140 259 

   

Symiau a gontractiwyd gyda Chreu Menter 8,274 5,176 

Symiau a godwyd gan Greu Menter i ad-dalu’r costau a achoswyd  242 108 

   

Symiau sy’n ddyledus i Greu Menter i ad-dalu rheolaeth a gweinyddu  1 - 

 

Symiau sy'n ddyledus gan Gartrefi Conwy ar gyfer atgyweiriadau a chynnal a 

chadw  
925 871 
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29 Offerynnau Ariannol  
 
Asedau Ariannol 
 
Mae asedau ariannol yn cynnwys dyledwyr byrdymor a chyfanswm o £2.2m (2018: £3.3m).  
 
Rhwymedigaethau Ariannol 
 
Mae rhwymedigaethau ariannol yn cynnwys benthyciadau banc, credydwyr masnach, credydwyr 
eraill a chyfanswm o £44m.  
(2018: £36m). 
 
Rhwymedigaethau ariannol – proffil risg cyfradd llog  
 
Mae rhwymedigaethau ariannol y Gymdeithas mewn sterling.  Proffil cyfradd llog rhwymedigaethau 
ariannol y Gymdeithas ar 31 Mawrth oedd:  
 

 £m Cyfradd % 
 (gan gynnwys 

gorswm)   
Barclays Bank    
Cyfradd Sefydlog Cychwynnol 3.0 6.24 
Cyfradd Sefydlog 1  2.0 6.26 
Cyfradd Sefydlog 2  efydlog 6.47 
Cyfradd Sefydlog 3  4.5 6.53 
Cyfradd Sefydlog 4  4.5 6.49 
BAE Systems Pension Fund CIF Trustees Ltd   
Cyfran 1 15 3.37 
Cyfran 2 10 3.37 

Cyfanswm   42.5  

 
Cyfleusterau Benthyca  
 
Mae gan y Gymdeithas gyfleusterau benthyca ymrwymedig heb eu tynnu.  Y cyfleusterau sydd ar 
gael ar 31 Mawrth 2019 mewn perthynas â’r rhai lle bo’r holl amodau sy’n gynsail iddynt wedi’u 
diwallu yw:  
 
 2019 2018 
 £m £m 
Yn dod i ben mewn dros flwyddyn ond dim dros ddwy flynedd  - - 
Yn dod i ben mewn mwy na dwy flynedd  42.5 32.5 

 42.5 32.5 
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30  Dadansoddiad o ddyled  
 

 Grŵp Cymdeithas 
 2019 2018 2019 2018 

 £’000 £’000 £’000 £’000 

Yn ddyledus ar ôl mwy na 
blwyddyn  

    

Benthyciadau banc sy’n 
ddyledus o fewn 5 mlynedd  

- - - - 

Benthyciadau banc sy’n 
ddyledus ar ôl mwy na 5 
mlynedd  

42,500 32,500 42,500 32,500 

Llai : costau cyflwyno  (1,351) (1,359) (1,351) (1,359) 

Cyfanswm benthyciadau  41,149 31,141 41,149 31,141 
 

 

31 Rhwymedigaethau Amodol 
 
Nid yw’r prisiad pensiwn presennol yn adlewyrchu’r cynnydd disgwyliedig mewn buddion ac felly 
mae rhwymedigaeth o ganlyniad i gyfartalu Isafswm Pensiwn Gwarantedig (‘GMP’) rhwng dynion a 
merched sy’n ofynnol o ganlyniad i dynnu Pensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth.  Mae'r 
methodolegau ar gyfer datrysiad hirdymor yn parhau i gael eu harchwilio gan y Llywodraeth fel y 
nodwyd yn y canlyniad a gyhoeddwyd (Ionawr 2018) o Ymgynghoriad Llywodraeth Prydain 
'Indexation and Equalisation of GMP in Public Sector Pensions Schemes’ ac felly ni ellir rhagamcanu 
yr effaith ddisgwyliedig yn ddibynadwy ac felly nid oes unrhyw ddarpariaeth / rhwymedigaeth wedi’i 
chydnabod.  
 
Yn ogystal â hyn, mae'r Goruchaf Lys wedi gwrthod caniatâd i Lywodraeth Prydain i apelio yn erbyn 
dyfarniad blaenorol y llys (dyfarniad McCloud) ynglŷn â gwahaniaethu ar sail oed yn ddiweddar, a 
allai arwain at gyfartalu buddion a thrwy hynny, gynyddu ymrwymiadau pensiwn. Nid yw’n glir ar 
hyn o bryd sut y gallai’r dyfarniad effeithio ar fuddion gwasanaeth aelodau LGPS yn y gorffennol ac 
yn y dyfodol, ac felly nid ydym wedi gwneud unrhyw addasiadau i’w prisiad actiwaraidd mewn 
perthynas ag effaith bosibl hyn.  
 


