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Adroddiad y Cadeirydd
Mae 2018 wedi bod yn flwyddyn wych arall i Dai
Wales & West, wrth iddi wneud gwahaniaeth i
fywydau, cartrefi a chymunedau. Rydym yn rhan
o'r peth anhygoel yma a elwir 'tai cymdeithasol', ac
fel Cadeirydd y Bwrdd a rhywun sydd wedi treulio
fy holl oes yn byw neu'n gweithio yn y sector tai
cymdeithasol, gallaf ddweud heb air o gelwydd, a
heb ofni unrhyw wrth-ddweud, ei fod yn gwneud
gwahaniaeth.

Sharon Lee

Cadeirydd y Bwrdd

Er gwaethaf yr hyn y mae rhai rhannau o'r cyfryngau
neu o gymdeithas yn ei dybio am dai cymdeithasol a'r
rhai sy'n byw ynddynt, rydym yn gwybod bod helpu
rhywun i fanteisio ar gartref sy'n fforddiadwy, sy'n
ddiogel, y gofalir amdano yn dda ac sy'n lle y maent
yn dymuno byw, yn gwneud gwahaniaeth anferthol
i bob rhan o'u bywyd. Yn wir, mae'r cartrefi yr ydym
oll yn byw ynddynt yn dylanwadu ar ein hiechyd,
ein haddysg, ein lles a'n cyfleoedd mewn bywyd.
Heb os, mae'n sail i bopeth arall sy'n digwydd ym
mywydau ein preswylwyr.
Trwy ddarparu cartref a'r holl wasanaethau eraill
yr ydym yn eu cynnig, rydym yn rhan o stori sy'n
amrywio o helpu plant i wireddu eu potensial, yr holl
ffordd i helpu pobl hŷn i fyw'r cyfnod hwnnw ymlaen
yn eu bywydau gydag urddas a heb unigrwydd. Mae
oedolion a phlant sydd â'r potensial i fod yn bobl
busnes, yn athrawon, yn feddygon, yn weithwyr
elusennol, yn arweinwyr cymunedol, yn aelodau
bwrdd, yn rhieni anhygoel, yn ffrindiau ac yn
gymdogion yn byw yn ein heiddo.

Eithriadol
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Rydym yn cartrefu dros 22,000 o breswylwyr yn ein
heiddo ac mae'r preswylwyr hynny wrth wraidd yr
hyn a wnawn. Mae'n gweledigaeth yn tywys ein
penderfyniadau a'n strategaeth: rydym yn dymuno
gwneud gwahaniaeth. Mae'n gwerthoedd yn cynnig
y sylfaen ddigyfnewid yr ydym yn seilio ein holl
weithredoedd a'n hymddygiad arni. Ein pobl yw
ein hadnodd mwyaf gwerthfawr. Weithiau, gall y
gwaith a wnawn fod yn anodd ac yn aml, byddwn yn
rhan allweddol o'r stori i bobl mewn amgylchiadau
heriol. Yr hyn yr wyf fwyaf balch ohono yw'r ffaith
bod ein staff yn gweld potensial y bobl y maent yn
gweithio gyda nhw. Fel Bwrdd, rydym yn cydnabod
ac yn canmol y gwaith rhyfeddol y mae ein holl staff
yn ei wneud ar draws Cymru. Mae'n gwneud Tai
Wales & West yn lle gwych i weithio. Mae gwobrau
megis gwobr Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl a'r
ffaith bod rhestr Cwmnïau Gorau Sunday Times wedi
barnu ein bod yn sefydliad “neilltuol” i weithio iddo

yn brawf o hyn. Ond yn anad dim, mae'n staff yn
rhan o stori bywyd miloedd o bobl ar draws y genedl
wych hon, Cymru. Mae hynny'n fraint anhygoel na
fydd nifer o bobl yn ei chael.
Rydw i wedi bod yn Gadeirydd Tai Wales & West
ers tair blynedd. Mae wedi bod yn fraint aruthrol
cyflawni'r rôl hwn ac rydw i'n hynod o falch o'r hyn yr
ydym wedi'i gyflawni, nid yn unig yn ystod y cyfnod yr
wyf i wedi bod yn Gadeirydd, ond dros y 50 mlynedd
ddiwethaf hefyd. Rydw i'n teimlo'n gadarnhaol
iawn am y dyfodol, a gwn bod fy nghyd aelodau ar y
Bwrdd yn rhannu'r teimlad cadarnhaol hwn. Rydym
yn falch o'r gwaith a wneir gan ein staff bob dydd
er mwyn cynorthwyo rhai o'r bobl mwyaf agored
i niwed mewn cymdeithas. Wrth i ni symud trwy
2019 a thu hwnt, byddwn yn parhau i ganolbwyntio
ar ddatrys y problemau cywir gyda'n preswylwyr: un
unigolyn, un cyswllt, un cam ar y tro.

Ein
Gwerthoedd
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Adroddiad Prif Weithredwr y Grŵp
Yn 2018 unwaith eto, rydym wedi darparu cartrefi
newydd, sicrhau perfformiad ariannol cadarn a
darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i'n preswylwyr.
Rydym yn canolbwyntio ar werth am arian, gan
sicrhau ein bod yn rhedeg busnes effeithlon gyda
lefelau uchel o ran bodlonrwydd preswylwyr, ac sy'n
cynnig gwerth cymdeithasol.

11,934 o gartrefi
dan berchnogaeth neu’n cael eu
rheoli (2017: 11,739)

Anne Hinchey

Prif Weithredwr y Grŵp

Rydym yn falch o'r ffaith ein bod wedi datblygu 214 o
gartrefi rhent newydd yn 2018, yr oedd angen dybryd
amdanynt, gan ychwanegu i'n portffolio. Trwy wneud
y peth iawn ar gyfer y tymor hir, adolygom berfformiad
ein hasedau yn ystod y flwyddyn. Mae'r broses hon
wedi nodi nifer fach o asedau lle nad yw lefel uchel y
buddsoddiad sy'n ofynnol er mwyn sicrhau eu bod yn
parhau i fod yn gartrefi yr ydym yn falch ohonynt, yn
cynrychioli gwerth am arian da. Yn yr amgylchiadau
hyn, rydym yn defnyddio ein harian mewn ffordd
ddoeth trwy gael gwared ar yr eiddo hyn a defnyddio'r
elw er mwyn darparu cartrefi newydd sy'n gynnes, yn
ddiogel ac yn rhad-ar-ynni. Yn ystod y flwyddyn, mae'r
gwarediadau hyn yn golygu y bu cynnydd net o 195 o
gartrefi yn ystod y flwyddyn, gan ddwyn ein portffolio
i gyfanswm o 11,934 o gartrefi yr ydym yn berchen
arnynt neu'n eu rheoli ar draws Cymru gyfan. Mae
gennym 478 o gartrefi sy'n cael eu hadeiladu ar hyn
o bryd, sy'n dangos yr ymrwymiad i ddarparu mwy o
gartrefi ar gyfer y rhai sydd mewn angen yng Nghymru.

£6.4 miliwn

Mewnlif arian elw’r Gymdeithas
(2017: £5.0 miliwn)
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Roedd ein prif fetrig ariannol, llif arian rhydd, wedi
cynyddu 23% ar gyfer y Grŵp cyfunol i £6.4 miliwn,
a 29% yn y Gymdeithas, i £6.4 miliwn hefyd. Mae
hyn yn adlewyrchu twf mewn incwm rhentu, trwy

Staff yn mwynhau ein Cynhadledd
Staff yn 2018

godiadau rhent chwyddiannol a datblygiad cartrefi
newydd, ein dull gweithredu hirdymor tuag at ailfuddsoddi mewn eiddo, ein rhaglen cynnal a chadw
a reolir yn ofalus ac effeithiolrwydd ein strategaeth
trysorlys. Mae ein mantolen yn gadarn, ac mae'n
cynnwys portffolio asedau diwarant sylweddol,
sy'n cynnig yr hyblygrwydd a'r diogelwch i fenthyca
cronfeydd am gyfraddau ffafriol er mwyn datblygu
rhagor o gartrefi a rhoi sylw i sialensiau a chyfleoedd
yn y dyfodol mewn ffordd hyderus. Ein cyfradd llog
gyfartalog ar ein benthyciadau oedd 3.53%, ac roedd
dros 90% o'n symiau benthyca ar sail cyfraddau
sefydlog, gan gynnig sicrwydd hirdymor o ran y
costau.

3.53%

benthyciad cyfartalog
cyfradd llog
(2017: 3.45%)

Mae buddsoddi yn ein cartrefi presennol yn parhau
i fod yn bwysig i ni. Mae datblygu a chynnal cartrefi
o ansawdd da yn cynorthwyo fforddiadwyedd i
breswylwyr ac yn eu helpu i deimlo'n ddiogel yn eu
cartrefi er mwyn mynd i'r afael â sialensiau bywyd.
Yn ystod 2018, cwblhaodd Cambria, ein tîm cynnal a
chadw mewnol, dros 33,500 o dasgau trwsio (2017:
31,000), a llwyddwyd i drwsio 71% ohonynt yn ystod
yr ymweliad cyntaf (2017: 69%) a'r cyfnod cyfartalog
a aeth heibio rhwng adrodd am waith trwsio a'i
gwblhau oedd saith niwrnod. Rydym wastad yn
ceisio bod yn fwy na landlord yn unig, ac mae hyn yn
cynnwys strategaeth o ddarparu cymorth a chyngor i
bobl ynghylch rheoli arian a sialensiau personol. Yn
ystod 2018, talodd 84% (2017: 84%) o'n preswylwyr
eu rhent mewn pryd neu roeddent yn llwyddo i dalu
eu hôl-ddyledion mewn ffordd gyd-amserol.

Yn 2018, ymrwymom i gytundebau datblygu
partneriaeth hirdymor gydag wyth contractwr, ac
mae'r rhain yn debygol o greu dros £500m ar gyfer
economi Cymru. Trwy'r holl waith a wnawn, rydym
wedi gwneud cyfraniad o £90 miliwn i economi
Cymru. Mae'r buddsoddiad hwn yn economi Cymru
yn cynnig budd i'n preswylwyr trwy godi lefelau
cyflogaeth a ffyniant economaidd yn yr ardaloedd y
maent yn byw ynddynt.

£90 miliwn

cyfraniad tuag at economi Cymru
Rydym mewn cyflwr gwych fel sefydliad ac rydym
yn darparu gwasanaethau rhagorol i'n preswylwyr.
Mae'n model busnes yn gydnerth, mae'n mantolen
yn gadarn ac rydym yn benderfynol o ddefnyddio ein
sefyllfa gadarn i wneud gwahaniaeth i breswylwyr y
dyfodol, yn ogystal ag i'n preswylwyr presennol. Ceir
argyfwng ym maes tai yng Nghymru, y mae angen
rhoi sylw iddo, ac rydym yn dymuno gweld Cymru yn
wlad lle y mae tai da yn hawl sylfaenol i bawb. Rydym
wedi cydweithio'n agos gyda'r adolygiad annibynnol
o'r cyflenwad tai a gomisiynwyd gan Lywodraeth
Cymru a mawr obeithiwn y bydd ei argymhellion
yn darparu amgylchedd rhentu a grantiau sefydlog
a fydd yn caniatáu i ni wneud mwy. Beth bynnag a
ddaw yn y dyfodol, mae gennym ffordd o weithio,
Ffordd Tai Wales & West, sy'n caniatáu i ni wneud y
peth iawn mewn ffordd effeithlon ac effeithiol dro ar
ôl tro, ac mae hyn yn golygu ein bod mewn sefyllfa
dda i barhau i wneud gwahaniaeth i fywydau, cartrefi
a chymunedau.
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Cymunedau
ledled Cymru
Sir y Fflint

939

Conwy

Cyfanswm
cartrefi

282

Sir Ddinbych

11,934

427

Wrecsam

1,019

Mae gennym bron i
Mil o
eiddo

12
22
15

yn cartrefu mwy na
Mil o
breswylwyr
mewn
Awdurdod
Lleol

Sir Benfro

379

Ceredigion

895

Powys

1,097

Sir Gaerfyrddin

159

Merthyr

469

Abertawe

RCT

109

Anghenion cyffredinol
Ymddeol
Chymorth
Gofal Ychwanegol
Perchnogaeth cartref
7

313
Pen-y-bont
ar Ogwr

Caerffili
227

1,444

Bro Morgannwg

641

Caerdydd

3,534

Ein busnes
Rydym yn gwybod bod cartref yn gymaint mwy na
phedair wal a tho. Yn wir, rydym yn gwybod bod cael
allweddi i gartref newydd yn gallu cael effaith anferthol
a thrawsnewidiol hyd yn oed ar fywyd rhywun.
Rydym yn gwneud gwahaniaeth i FYWYDAU pobl
trwy roi lle diogel iddynt alw eu lle nhw, i fagu eu
teulu, i'w helpu i reoli eu sefyllfa ariannol a thalu eu
rhent, i'w ddefnyddio mewn ceisiadau am swydd ac
er mwyn dechrau wynebu'r sialensiau eraill y maent
yn eu hwynebu yn eu bywydau efallai.
Rydym yn gwneud gwahaniaeth i GARTREFI pobl trwy
fuddsoddi er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn
gartrefi o safon uchel, gan godi safonau byw, helpu i
fynd i'r afael â thlodi tanwydd a rhoi'r cychwyn gorau
i'r plant sy'n cael eu magu yn ein cartrefi.

Rydym yn gwneud gwahaniaeth i GYMUNEDAU
pobl trwy sefyll ochr yn ochr â nhw i fynd i'r afael â'r
sialensiau y maent yn eu hwynebu, gan ddwyn grwpiau
amrywiol o bobl ynghyd, eu helpu i helpu eu hunain
a'i gilydd, ac ymateb i ymddygiad gwrthgymdeithasol
lle y bynnag y bydd yn digwydd.
Er mwyn ein helpu i wneud y peth iawn ar gyfer
ein preswylwyr, rydym yn dilyn ein hegwyddorion
gweithredol. Rydym yn ymdrechu i ddarganfod yr hyn
sy'n bwysig i'n preswylwyr, yna deall y rhesymau pam
a'r problemau y mae gwir angen eu datrys, yna byddwn
yn mynd ati i wneud y gwelliannau hynny. Credwn yn
ein staff ac rydym yn eu grymuso i wneud y peth iawn
trwy waredu'r rhwystrau sy'n cyfyngu perfformiad.
Credwn bod yr ymagwedd hon yn gweithio a'i bod yn
caniatáu i ni barhau i wneud gwahaniaeth i fywydau,
cartrefi a chymunedau pobl.

Ein hegwyddorion gweithredu

88

Blaenoriaethau strategol

Mae'r adroddiad hwn yn adlewyrchu'r pum flaenoriaeth strategol a nodir yn ein Cynllun Busnes ar
gyfer 2018 – 2022, gan gynnig sylwebaeth a mesur o'n llwyddiant yn erbyn y nodau sydd ynddo.

Trawsnewid ein busnes

Adeiladu mwy o gartrefi

Buddsoddi yn ein cartrefi
presennol a'u hadfywio

Gofalu am ein preswylwyr
Bod yn effeithlon a chadw
cartrefi a gwasanaethau yn
fforddiadwy
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Trawsnewid
ein busnes
Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi
trawsnewid ein busnes er mwyn canolbwyntio ar yr
hyn sy'n bwysig i'n preswylwyr ac er mwyn cynllunio
darpariaeth gwasanaeth o bersbectif y cwsmer. Yn
ystod y flwyddyn, rydym wedi parhau ar gam nesaf
ein taith, sy'n drawsnewidiad technolegol. Rydym
yn gweithio ar y broses o ddylunio a gweithredu
un platfform gweithredol a fydd yn helpu staff a
phreswylwyr i weithredu lle y maent yn dymuno ac ar
adegau ac mewn ffyrdd sydd fwyaf addas iddyn nhw.
Bydd y platfform unigol, sy'n cael ei ddylunio o fewn
Microsoft Dynamics, yn cael gwared ar gyfyngiadau
presennol ac yn cyfuno ein prosesau.
Yn ystod y flwyddyn, sefydlodd y Gymdeithas dîm
trawsnewid busnes pwrpasol i gyflawni'r gwaith hwn,
gyda chymorth adnoddau TGCh mewnol ac allanol.
Rheolir y gwaith hwn ar draws wyth maes prosiect,
gyda chymorth chwe gweithgarwch trawsbynciol sy'n
galluogi, gan gynnwys glanhau, archifo a symud data
a darparu'r offer a'r systemau TGCh cywir er mwyn
galluogi staff i weithio, boed hynny ar-lein neu all-lein.
Mae'r gwaith wedi mynd rhagddo yn dda eleni ar y
ddau brosiect cyntaf, a gynlluniwyd i wella'r ffordd
yr ydym yn casglu rhent ac yn rheoli ôl-ddyledion.
Rydym yn dymuno helpu ein preswylwyr i gadw at
gynllun cyson er mwyn talu eu rhent a thalu unrhyw

ôl-ddyledion y gallent fod wedi codi. Mae'n system
newydd, sy'n disodli ein system rheoli tai etifeddol,
yn caniatáu i'n staff weld gwybodaeth amser
real allan yn y cymunedau y maent yn gweithio
ynddynt, ac mae'n eu galluogi i ddarparu'r cymorth
cywir i breswylwyr er mwyn eu galluogi i gynnal eu
tenantiaethau. Mae hwn yn brosiect cyffrous a fydd
yn parhau yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf.
Yn ogystal, lansiom ein gwefan newydd hollol
ddwyieithog yn ystod y flwyddyn. Mae hon yn wefan sy'n
hwylus ar gyfer ffonau symudol, a gynlluniwyd er mwyn
cynnig ffordd hawdd i breswylwyr a darpar breswylwyr
ryngweithio gyda ni am y gwasanaethau sydd bwysicaf
iddynt. Mae'n ei gwneud yn hawdd i chi chwilio am un
o'n cartrefi, adrodd am waith trwsio a chysylltu â'r aelod
o staff cywir am y cymorth angenrheidiol.
Bydd y defnydd hwn o dechnoleg yn ein galluogi i
wneud mwy gyda'r adnoddau sydd gennym, felly
wrth i ni dyfu, bydd ein gwasanaethau yn parhau
i fod yn rhai o ansawdd uchel ac mor hygyrch ag y
maent nawr. Ni all unrhyw beth ddisodli'r berthynas
gref sydd gennym gyda'n preswylwyr a byddwn ni
yno, yn bersonol, i dywys, cynghori a helpu. Law
yn llaw â'r gwasanaeth personol hwnnw, byddwn
yn ehangu'r dewis a gynigir i'n preswylwyr o ran y
ffordd y gallant ryngweithio â ni yn y dyfodol.

Dde: un o'n staff yn cynnig cymorth
wyneb yn wyneb i breswylydd
Isod: ein gwefan symudol newydd
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Adeiladu mwy
o gartrefi
8
11

23
Sir y Fflint

30

20

Sir Ddinbych

5

Wrecsam

214

o gartrefi newydd
wedi’u cwblhau yn 2018

12

478

Powys

o gartrefi newydd
nawr ar safle

20
4

Ceredigion

26
8

Sir Benfro

15
6
18

24

Merthyr

Pen-y-bont ar Ogwr

70

50
Bro Morgannwg
11

Caerdydd

81

Mae adeiladu cartrefi newydd ar gyfer preswylwyr yfory yn
parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol i ni yng ngoleuni'r
prinder tai cymdeithasol ar draws Cymru sy'n parhau.
Roeddem yn falch o ddarparu 214 O GARTREFI NEWYDD
I'W GOSOD yn ystod 2018. Darparom 9 o gartrefi
Perchentyaeth Cost Isel eraill hefyd.
Rydym yn mynd i ddarparu mwy fyth o gartrefi newydd dros
y blynyddoedd nesaf, gan gynorthwyo targed Llywodraeth
Cymru o ddarparu 20,000 o gartrefi newydd yn ystod cyfnod
y lywodraeth bresennol. Ar hyn o bryd, rydym yn ADEILADU
478 O GARTREFI NEWYDD PELLACH ar draws Cymru. Mae'r
map gyferbyn yn dangos lleoliad ein cartrefi newydd a
gwblhawyd a'r rhai sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd.
Cynhaliom ymarfer caffael mawr yn 2018, ac o
ganlyniad, penodom wyth o gontractwyr yn bartneriaid
datblygu i ni dros y deng mlynedd nesaf er mwyn cadw'r
arian yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwn, bwriadwn
WARIO DROS £500M YN DARPARU CARTREFI NEWYDD
ar draws Cymru gyfan. Bydd y buddsoddiad hwn yn
economi Cymru yn helpu'r busnesau BBaCh hyn i
gynllunio eu dyfodol ac yn caniatáu iddynt dyfu mewn
ffordd hyderus dros gyfnod y contract, gan ychwanegu
gwerth pellach i Gymru. Fel erioed, byddwn yn parhau i
roi blaenoriaeth i dai rhent cymdeithasol. Fodd bynnag,
mae angen cartrefi o bob math a deiliadaeth ar Gymru
a bwriadwn ddatblygu cartrefi ar gyfer perchentyaeth
cost isel law yn llaw â'n rhaglen tai cymdeithasol.
Bydd ein partneriaethau hirdymor yn cynnig sicrwydd
i'n partneriaid a byddant yn caniatáu iddynt gynyddu
eu datblygiad nhw o gartrefi newydd. Trwy helpu'r
busnesau hyn i ddarparu mwy, a thrwy gynyddu ein
rhaglen ni, byddwn yn gwneud mwy gyda'n gilydd er
mwyn helpu i ddatrys yr argyfwng tai yng Nghymru.
Nid yn unig y mae adeiladu rhagor o gartrefi yn bwysig
i ni, ond mae adeiladu rhagor o gartrefi o ansawdd
da yn bwysig hefyd. Roeddem wrth ein bodd bod ein
cynllun yng Nghlos Chiltern yng Nghaerdydd wedi ennill
Datblygiad Mawr y Flwyddyn yng Ngwobrau Tai Cymru,
sy'n tystio i'r ffaith ein bod yn ystyried bod dyluniad,
ansawdd uchel a'r cysur y gall cartrefi newydd ei gynnig
i'n preswylwyr yn bwysig. Byddwn yn parhau i wneud
mwy er mwyn newid y ffordd yr ydym yn adeiladu tai,
gan weithio gyda Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth
Cymru i drawsnewid ein rhaglen yn y dyfodol.
1. Cartrefi newydd a gwblhawyd yn ddiweddar yn Trowbridge yng Nghaerdydd
2. Mae'r preswylwyr yn falch gyda'u cartrefi newydd yng Nghoety, Pen-y-bont
ar Ogwr
3. Mae'r gwaith wedi cychwyn ar ein cynllun Gofal Ychwanegol newydd yn
Nhreffynnon, Sir y Fflint
4. Heidi a'i rhieni y tu allan i'w byngalo a addaswyd yn arbennig yn Sir y Fflint
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Buddsoddi yn ein cartrefi
presennol a'u hadfywio
Mae cartref da, diogel a chynnes mor hanfodol
i fyw bywyd da ac rydym yn dymuno i bob un o'n
preswylwyr fod yn y cartref cywir iddyn nhw.
Cadw preswylwyr yn ddiogel yn eu cartrefi fu ein
blaenoriaeth bennaf ers y cychwyn ac rydym yn rhoi
ystyriaeth ddifrifol iawn i risg tân yn ein heiddo.
Yn 2018, cyhoeddwyd adroddiad Hackitt yn dilyn
trychineb Tŵr Grenfell, ynghyd ag arweiniad
diogelwch tân pellach yng nghyhoeddiad “Diogelwch
Tân mewn Tai Cymdeithasol”. Rydym wedi cwblhau'r
gwaith gofynnol yn dilyn ein hadolygiad o ddiogelwch
tân a gychwynnom y llynedd, ac rydym wedi sicrhau
bod argymhellion yr adroddiadau a gyhoeddwyd wedi
cael eu gweithredu yn ein holl eiddo. Cyflawnwyd
gwaith sylweddol yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys
gosod systemau chwistrellu yn ôl yr angen, gwaith
creu compartmentau pellach, ymagwedd fwy
cadarn tuag at ddiogelwch tân gyda lesddeiliaid
mewn blociau o fflatiau, proses uwchgyfeirio gliriach
ar gyfer camau gweithredu a nodir fel rhan o asesiad
risg tân a mwy o weithgarwch lledaenu gwybodaeth

i breswylwyr ar ddechrau tenantiaeth ac yn ystod
tenantiaeth.
Mae diogelwch yn ymestyn y tu hwnt i risg tân yn unig,
ac rydym wedi datblygu fframwaith sicrwydd wedi'i
ddiweddaru ar draws pob maes cydymffurfiaeth
eiddo, fel y gallwn deimlo'n sicr bod preswylwyr yn
ddiogel yn eu cartrefi.
Rydym wedi parhau i fuddsoddi'n ddoeth mewn
cadw ein tai mewn cyflwr gwych, gan osod dros
430 o geginau newydd, 280 o ystafelloedd ymolchi
newydd, 390 o foeleri newydd, 300 o osodiadau
ffenestri cyflawn newydd a 255 o ddrysau ffrynt
newydd yn ystod y flwyddyn. Rydym wedi cynnal
adolygiadau fesul eiddo o dros dri chwarter ein tai
yn ystod y flwyddyn, ac mae'r mwyafrif helaeth yn
cynnig cartref gwych. Ceir nifer fach iawn o gartrefi
lle y mae sialensiau'r eiddo yn golygu ei bod yn anodd
darparu cartref cynnes a diogel. Mewn achosion o'r
fath, gwerthwyd nifer o'r eiddo hyn, a buddsoddwyd
yr elw mewn adeiladu cartrefi newydd.

Mae Kate Hancock wrth ei bodd gyda'i chegin newydd
yng nghynllun ymddeol Llys Owen yn Aberteifi
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Gofalu am ein
preswylwyr
Rydym wedi parhau i dyfu ein busnes gofal a chymorth
yn ystod ei drydedd blwyddyn. Rydym yn cynnal
gwasanaeth sy'n defnyddio ein hymagwedd tuag at
ddarparu gwasanaeth er mwyn gwneud gwahaniaeth
i'r ffordd yr ydym yn gofalu am ac yn cynorthwyo
preswylwyr. Mae'r canlyniadau a sicrhawyd yn
rhai cadarnhaol ran amlaf o lawer, gan drawsnewid
bywydau a sicrhau bod pobl yn gallu gwireddu eu
potensial yn well yn ystod pob cyfnod o'u bywyd.
Yn ystod 2018, parhaom i weithredu tri chyfleuster
Gofal Ychwanegol yng Ngogledd a Chanolbarth
Cymru, gan gynnig cydbwysedd rhwng byw bywyd
annibynnol a hygyrchedd ar gyfer gofal yn y cartref a
gwasanaethau cymorth eraill ar gyfer unigolion hŷn
a'r rhai sydd ag anghenion cymhleth o amrediad o
gefndiroedd. Rydym yn darparu'r gwasanaethau
gofal yn y cartref yn un o'r cynlluniau Gofal
Ychwanegol hyn, ynghyd â'r gwasanaethau arlwyo
mewn bwytai yn y tri chynllun. Mae'n cynlluniau
Gofal Ychwanegol wedi sicrhau lefelau uchel o ran
bodlonrwydd preswylwyr, canlyniadau llwyddiannus
wrth leihau anghenion gofal preswylwyr fesul cam ar
ôl iddynt symud i mewn ac arbedion sylweddol o'u
cymharu â darpariaeth gofal amser llawn neu mewn
cartref nyrsio. Rydym wedi cychwyn ar y gwaith ar
y safle ar gyfer pedwerydd cynllun Gofal Ychwanegol
yn Nhreffynnon, Sir y Fflint, yn ystod y flwyddyn. Yn
ogystal, rydym wedi dechrau defnyddio ein cynllun

Gofal Ychwanegol yn y Drenewydd, Powys, fel
canolfan er mwyn darparu gwasanaethau gofal yn y
cartref yn y gymuned leol.
Mae'n gwasanaethau cymorth yng Ngorllewin Cymru
wedi parhau i ehangu, gyda phrosiectau i gynorthwyo
cyn-droseddwyr, digartrefedd, gwasanaeth cymorth
fel y bo'r agen i bobl hŷn a Gwasanaeth i Bobl Iau yng
Ngheredigion. Yng Ngogledd Cymru, rydym wedi
ychwanegu i'n darpariaeth bresennol yn ein rhaglen
Kickstart yng Nghonwy, a cheir cynllun ychwanegol
yn Y Rhyl ar gyfer oedolion ifanc sydd ag anableddau
dysgu ac anghenion cymhleth.
Llwyddodd ein his-gwmni, Mentrau Castell, i gwblhau ei
gofrestriaddanyddeddfwriaethnewyddgydagArolygiaeth
Gofal Cymru (AGC), gan ganiatáu i wasanaethau gofal
barhau yng Ngogledd Cymru a Phowys.
Yn olaf, cychwynnom ar ein cynllun Tai yn Gyntaf cyntaf
yn ystod y flwyddyn yn Aberystwyth. Seiliwyd Tai yn
Gyntaf ar yr egwyddor bod tai yn hawl dynol sylfaenol
ac mae'n darparu llety parhaol i bobl yn syth oddi ar y
stryd. Nid oes amod bod yn rhaid rhoi sylw i anghenion
gofal cymdeithasol a chymorth yn gyntaf, a'r uchelgais
yw bod sefydlogrwydd o ran tai yn caniatáu i'r materion
hyn gael eu rheoli ar ôl hynny. Mae'r canlyniadau
cychwynnol wedi bod yn gadarnhaol iawn.

Un o'n preswylwyr yn cael sgwrs
gyda staff gofal
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Bod yn effeithlon a chadw cartrefi
a gwasanaethau yn fforddiadwy
Mae bod yn effeithlon yn rhan o'n dull gweithredu
tuag at Werth am Arian (GaA), sy'n cynnwys tair
elfen ac yn sy'n canolbwyntio ar:
-

effeithlonrwydd,

- bodlonrwydd preswylwyr, a
- gwerth cymdeithasol.
Ein hymagwedd at GaA fu gwella effeithlonrwydd
gweithredol ac ariannol. Mae'r dull gweithredu
wedi canolbwyntio ar ddarparu gwasanaeth, caffael
a chyllid (effeithlonrwydd treth a thrysorlys), gan
bwysleisio sicrhau gwerth yn hytrach nag arbed
arian yn unig.
Wrth sicrhau effeithlonrwydd wrth ddarparu
gwasanaeth, nid ydym yn gosod targedau neu'n
ceisio sicrhau gostyngiadau mympwyol o ran
canran y gost. Yn hytrach, rydym yn canolbwyntio
ar wneud yr hyn sy'n bwysig i gwsmeriaid yn unig
trwy ddeall galwadau cyffredin, cynllunio systemau
i fodloni'r galwadau hynny a gwaredu gwastraff o
fewn y systemau hynny.
Asesir hyn trwy ddefnyddio mesurau arweiniol ym
mhob system. Er enghraifft, mae'n system “trwsio
fy nghartref” yn canolbwyntio ar sicrhau bod
problemau'n cael eu trwsio yn ystod yr ymweliad
cyntaf a bod y datrysiad yn parhau, gan leihau
gwastraff gan na fydd yn rhaid i'r gweithiwr fynd i
eiddo eilwaith. Mae camau a gymrwyd i waredu
rhwystrau yn y systemau yn helpu i leihau gwastraff.
Yn y pen draw, bydd hyn yn cyfrannu at gostau is a
mwy o effeithlonrwydd yn ein mesurau dilynol, y mae
mesurau effeithlonrwydd ariannol yn rhan ohonynt.
Mae'n dull gweithredu caffael mewn perthynas â
GaA wedi canolbwyntio ar ddefnyddio ffynonellau
mewnol ar gyfer gwaith, ar sicrhau bod y deunyddiau
safonol cywir ac o ansawdd da yn cael eu caffael a'u
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defnyddio ar draws ein holl stoc er mwyn lleihau
gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol gymaint ag y bo
modd, a bod staff yn cael eu hyfforddi'n rheolaidd
ynghylch gwneud penderfyniadau prynu da.
Mae'n dull gweithredu cyllid mewn perthynas â
GaA yn canolbwyntio ar effeithlonrwydd treth a
thrysorlys. Mae effeithlonrwydd o ran treth yn
cynnwys ceisio sicrhau y gellir adennill TAW pan fo
modd a defnyddio darpariaethau Rhodd Cymorth
er mwyn lleihau'r Dreth Gorfforaeth ar draws y
grŵp gymaint ag y bo modd. Caiff effeithlonrwydd
trysorlys ei sicrhau trwy fanteisio ar gyfleusterau
bond hirdymor er mwyn cynnig cyfraddau sefydlog
hirdymor am gost gystadleuol, wedi'i gydbwyso â
chyfleusterau cylchol tymor byr er mwyn sicrhau na
fydd costau cario arian dianghenraid yn codi.
Rydym yn asesu ein heffeithlonrwydd trwy
ddefnyddio tueddiadau dros gyfnod o amser, gan
fonitro effeithiau penderfyniad dros flynyddoedd
lluosog er mwyn asesu'r perfformiad, yn hytrach
nag ymateb i bob cipolwg ar ei ben ei hun.
Mae deall bod preswylwyr yn fodlon yn ffordd dda
o sicrhau bod effeithlonrwydd yn cael ei gyflawni
heb gael effaith niweidiol ar wasanaethau. Rydym
yn adolygu diben pob un o'n systemau yn gyson,
ynghyd â'r hyn sy'n bwysig i'n preswylwyr, trwy
wrando ar eu hadborth, lefel y galw yr ydym yn
ei brofi a'r arolygon bodlonrwydd preswylwyr
rheolaidd y byddwn yn eu cynnal ar draws ein
systemau.
Mae gwerth cymdeithasol yn rhan annatod o'r
hyn a wnawn ac fe'i adlewyrchir yn natganiad ein
cenhadaeth sef gwneud gwahaniaeth i fywydau,
cartrefi a chymunedau pobl. Mae'n dull gweithredu
tuag at GaA yn ymwneud â sicrhau gwerth
cymdeithasol hefyd, gan wneud yn siŵr ei fod yn
cael yr un sylw ag y caiff effeithlonrwydd ariannol.
Ni wneir unrhyw benderfyniad heb gyfeirio at ein
datganiad cenhadaeth.

EFFEITHLONRWYDD
Mesurir effeithlonrwydd trysorlys gan gyfradd y llog
a delir ar fenthyciadau, a oedd wedi parhau i fod
yn isel iawn unwaith eto er gwaethaf y codiad yng
nghyfradd sylfaenol Banc Lloegr.

3.53%

Cost cyfalaf cyfartalog wedi’i
phwysoli (2017: 3.45%)

£1,092,000 £1,448,000
Arbedion TAW yn 2018
Arbedion TAW ers
ymgorffori

(2017: £1,344,000)

Rydym yn monitro ein costau gweithredol, rheoli
a thrwsio fesul uned dros gyfnod o amser, ar ôl
addasu ar gyfer chwyddiant ar sail y Fynegai Prisiau
Manwerthu (RPI). Yn 2018, roedd ein costau
gweithredu ariannol fesul uned ychydig yn uwch,
a oedd o ganlyniad i'r costau a oedd ynghlwm â
chyflwyno'r Credyd Cynhwysol a'r lefelau uwch am
waith cynnal a chadw.

£2,595

Costau gweithredu fesul uned
cyn atgyweiriadau mawr
(2017: £2,515)

Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn recriwtio,
hyfforddi a chynorthwyo ein staff i ddarparu
gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n preswylwyr. Er hyn,
trwy geisio gwneud yr hyn sy'n bwysig i'n preswylwyr
yn unig a gwaredu gwastraff ar draws ein systemau yn
barhaus, rydym yn parhau i weld gostyngiad go iawn

£1,005

yn ein costau staff fesul uned, gymaint â 2.4% eleni.

Costau staff fesul uned
(2017: £1,025)

Roedd ein rhent cyfartalog wedi codi 5.1% yn ystod
y flwyddyn, o ganlyniad i'r codiad chwyddiannol ym
mis Ebrill 2018 a reolir gan Lywodraeth Cymru ac
effaith cartrefi ychwanegol newydd a adeiladwyd.

£95.21
Rhent wythnosol cyfartalog
(2017: £90.57)

Gwelwyd colledion oherwydd eiddo gwag yn lleihau
yn ystod y flwyddyn wrth i eiddo hŷn ac wedi'u
caffael gael eu hadolygu at ddibenion ail-fuddsoddi
er mwyn sicrhau bod yr eiddo hyn yn parhau i fod yn
addas i'r diben ac wedi'u lleoli yn y man iawn.

£1.26

Colled eiddo gwag wythnosol
cyfartalog fesul uned (2017: £1.58)

Mae dyledion drwg wedi codi ar ôl cyflwyno'r Credyd
Cynhwysol, rhewi budd-daliadau a'r ffaith nad yw
cyflogau wedi codi gymaint ag y mae prisiau wedi codi.

£1.42

Dyled drwg wythnosol cyfartalog
cost fesul uned (2017: £0.98)
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Yn ystod 2018
roedd wedi cymryd

7 niwrnod

ar gyfartaledd i gwblhau gwaith
trwsio o'r adeg yr adroddwyd
amdano yn gyntaf
(2017: 8 diwrnod)

Yn dilyn gostyngiad go iawn o 5.8% y llynedd, roedd
y costau gwaith cynnal a chadw adweithiol wedi codi
7.8% eleni o ganlyniad i'r galw uwch, yn enwedig
yng Ngorllewin Cymru, lle y mae gwelliant yn y
gwasanaeth wedi codi disgwyliadau.

£940

Costau cynnal a chadw adweithiol
fesul uned (2017: £870)

70.w8e%
iriadau
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b
w
c
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%)
wedi
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2
(
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t
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Mae ail-fuddsoddi yn ein heiddo gydag amser yn
caniatáu rhaglen waith effeithlon ac mae'n atal
problemau rhag gwaethygu. Llwyddom i gynnal ailfuddsoddiad cyson eleni, a nid oedd gennym unrhyw
eiddo nad oeddent yn cydymffurfio (2017: dim) a
7.3% o 'fethiannau derbyniol' dan Safon Ansawdd
Tai Cymru ar 31 Mawrth 2018 (2017: 9.1%). Mae
rhan fwyaf y methiannau derbyniol yn ymwneud
â'n stoc yng Ngorllewin Cymru ac mae'r nifer hon yn
dychwelyd i'n lefel cyn uno, sef 1.5%.

£1,200

Ail fuddsoddiad fesul eiddo
(2017: £1,200)

Gwneud gwaith trwsio effeithlon

70%
(2017: 78%)

33,530

(2017: 31,340)

Contractwr
partner
cymeradwy

30%
(2017: 22%)

o atgyweiriadau wedi’u cwblhau gan
gwmni cynnal a chadw ein Grŵp

18,640 (2017: 17,088)

Gwaith coed, plymio ac addurno

5,980 (2017: 5,743)
Trydanol

7,526 (2017: 7,132)
Gwresogi

1,384 (2017: 1,377)
Gerddi, tir a thoeau
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Rydym yn defnyddio ein cwmni cynnal a chadw Grŵp
i gwblhau mwyafrif y gwaith trwsio, gan gynnig mwy
o reolaeth a golwg dros y gwaith a gyflawnir, a chan
arbed TAW na ellir ei adennill ac elw i gontractwyr ar
gostau llafur.
Yn ogystal, rydym yn cydweithio'n agos gyda
chontractwyr partner lleol dethol er mwyn datblygu
hyblygrwydd lle y maent yn meddu ar y sgiliau
arbenigol cywir ar gyfer mathau penodol o waith.

BODLONRWYDD
PRESWYLWYR
Mae'n anodd mesur bodlonrwydd preswylwyr
ar sail gyfansymiol oherwydd natur unigol iawn
pryderon a sefyllfaoedd pob preswylydd. Rydym yn
canolbwyntio ar roi sylw i anghenion preswylwyr a
sicrhau eu bodlonrwydd yn ystod pob pwynt cyswllt,
gan ddysgu gwersi gan bob gweithgarwch ymgysylltu
y byddwn yn ei gyflawni er mwyn cynnig budd i'n
holl breswylwyr. Yn ogystal, rydym yn buddsoddi
mewn rhoi sylw i fathau ac amlder galwadau y gellir
eu rhagweld, fel ein bod yn barod i wneud yr hyn
sy'n wirioneddol bwysig i'n preswylwyr.
Mae'n Bwrdd yn monitro bodlonrwydd preswylwyr
mewn sawl maes allweddol ar draws y gwasanaeth a
ddarparwn, gan sicrhau cydbwysedd rhwng sgoriau
wrth y pwynt y darparir gwasanaethau penodol ac
arolygon bodlonrwydd cyffredinol o bryd i'w gilydd.
Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar helpu pob
preswylydd fel unigolyn gyda'u sefyllfa unigryw nhw,
yn hytrach na cheisio ysgogi gwelliant sgôr rhifol.

Sgoriau boddhad (allan o ddeg):

9.32
9.00
9.39

Atgyweiriadau
wedi’u cwblhau
(2017: 9.32)
Cynnal a chadw
wedi’i gynllunio
(2017: 9.17)
Gwasanaeth yn
ystod y broses
gosod
(2017: 9.39)

6.94

Delio ag
ymddygiad
gwrthgymd
eithasol
(2017: 7.83)

Gan ystyried popeth, pa mor fodlon neu anfodlon yw'ch tenantiaid a'ch
preswylwyr chi gyda'r canlynol?
Bodlon
iawn
60%

Eithaf
bodlon
26%

Delio ag atgyweiriadau a chynnal a chadw

65%

19%

9%

5%

1%

Ansawdd cyffredinol eich cartref

65%

27%

4%

3%

1%

Rhent sy’n rhoi gwerth am arian

56%

25%

12%

5%

2%

Gwrando ar safbwyntiau preswylwyr a gweithredu
ar hynny

47%

23%

19%

7%

3%

Cymdogaethau fel lle i fyw

60%

28%

4%

5%

3%

Delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol

24%

13%

53%

7%

4%

Eich Cymdeithas yn darparu’r gwasanaeth rydych
chi’n ei ddisgwyl
Ymddiriedaeth preswylwyr yn y Gymdeithas

58%

29%

8%

3%

1%

59%

23%

12%

4%

2%

Gwasanaeth eich Cymdeithas

Y naill na’r Eithaf Anfodlon
anfodlon
iawn
llall
7%
5%
2%
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GWERTH
CYMDEITHASOL
Nid yw Gwneud Gwahaniaeth i fywydau, cartrefi
a chymunedau pobl yn ymwneud â darparu tŷ yn
unig, ond yn hytrach, cynorthwyo a grymuso pobl i
wneud yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw, gyda'r cyngor
a'r cymorth cywir ar hyd eu taith unigol nhw.
Rydym yn gweithio'n galed i fuddsoddi ym mywydau
ein preswylwyr, gan sefyll ochr yn ochr â nhw i
gynnal eu tenantiaethau a mynd i'r afael â bygythiad
ymddygiad gwrthgymdeithasol lle y mae'n digwydd.
Rydym yn gweithio ar draws ein sefydliad ac mewn
partneriaeth â'n cadwyn gyflenwi er mwyn buddsoddi
yn y cymunedau, gan geisio cael effaith ehangach na
bod yn landlord yn unig.
Ni fyddwn yn gwneud penderfyniadau heb ystyried
yr effaith ar breswylwyr a chymunedau, ac mae'n
gwerthoedd wrth wraidd y broses.

Sicrhau hygyrchedd ar-lein

Roedd y rhan fwyaf o’n gwariant
wedi aros yng Nghymru gyda

£90 miliwn
o gyfraniad yn
gyffredinol at
economi Cymru

Datblygu cydlyniant cymunedol
Gall digwyddiadau cymunedol ddwyn ystod eang
o bobl o wahanol gefndiroedd ynghyd ar gyfer
diben cyffredin. Rydym yn trefnu ac yn cefnogi
amrediad o'r digwyddiadau hyn ar draws Cymru
bob blwyddyn. Eleni, cefnogom Ddiwrnod Hwyl
Cymunedol yn Nrefach Felindre gyda dros 150 o
breswylwyr a chynrychiolaeth o'r gwasanaeth
gwybodaeth i deuluoedd, llyfrgell, gwasanaeth
tân, tîm plismona bro ac oddeutu 20 o siopau a
gwasanaethau lleol eraill a fu'n rhedeg stondinau
yn y digwyddiad.

Mae ymchwil wedi dangos bod y rhai sy'n
defnyddio'r rhyngrwyd yn rheolaidd yn llai
tebygol o deimlo'n unig ac ar wahân, ac maent
yn gallu manteisio ar fwy o lwybrau er mwyn
sicrhau cyflogaeth a chymorth ariannol. Buom
yn gweithio gyda Chymunedau Digidol Cymru
er mwyn dwyn plant ysgol i'n cynllun ymddeol
yng Nghaerdydd, Cwrt Hope, er mwyn helpu
preswylwyr i siopa ar-lein, bancio ar-lein a
mwynhau cyfryngau cymdeithasol.

Rydym wedi helpu preswylwyr i droi at y rhyngrwyd gan
ddefnyddio amrediad o wahanol ddyfeisiau
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Staff a phreswylwyr yn mwynhau'r diwrnod hwyl yn
Nrefach Felindre

Yn ogystal â rhoi ffynonellau ynni adnewyddadwy solar a geothermol yn ein
swyddfeydd ar gyfer gwres a thrydan, rydym yn sicrhau ynni adnewyddadwy o'r
trydan y byddwn yn ei ddefnyddio mewn safleoedd ar draws y wlad. Credwn mai

buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy

yw'r peth iawn heddiw ar gyfer yr amgylchedd, ar gyfer cymunedau ar draws Cymru ac
ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Am bob £1 sy’n
cael ei wario gan
Tai Wales & West
£

£2.22

wedi’i fuddsoddi
yn economi Cymru
££

p

p
p

Hyrwyddo iechyd a chyfoeth
Byddwn yn trefnu digwyddiadau niferus i
hyrwyddo lles ariannol ac ymwybyddiaeth o
dwyll ar draws Cymru, yn ogystal ag amrediad
o ymweliadau a gweithgareddau cefnogol er
mwyn hyrwyddo iechyd corfforol ac iechyd
meddwl. Ym mis Gorffennaf 2018, trefnom
ddigwyddiad yn Aberystwyth a oedd wedi
dwyn y ddau ynghyd, gan annog preswylwyr
i archwilio'r gydberthynas rhwng y ddwy ran.
Mewn partneriaeth â Chanolfan Byd Gwaith,
Nest, Coleg Ceredigion, y Bwrdd Iechyd, Cyngor
ar Bopeth, Uned Benthyca Arian Anghyfreithlon
Cymru a Chyngor Sir Ceredigion, cynhaliom
ddiwrnod i annog preswylwyr a phobl leol eraill
i ddarganfod sut y gallant ofalu am eu sefyllfa
ariannol a chynorthwyo eu hiechyd eu hunain.
Cynhaliom ddigwyddiadau tebyg ar draws
Canolbarth a Gorllewin Cymru yn nes ymlaen yn
ystod y flwyddyn.

Roedd ein nawdd o £2,000 wedi ariannu canolfan TG newydd
er mwyn helpu preswylwyr yn Aberystwyth i fynd ar-lein

Cynorthwyo prosiectau
cymunedol
Mae'n Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown
yn Wrecsam wedi cael blwyddyn brysur
arall. O grant o £2,300 er mwyn cynnal clwb
crefftau i leihau arwahanrwydd cymdeithasol
a gwella iechyd meddwl, i grŵp rhieni a phlant
bach newydd a sicrhaodd gefnogaeth Arian
Cymunedol Comic Relief, maent wedi bod yn
dathlu cychwyn prosiectau newydd sy'n gwneud
gwahaniaeth go iawn.

Mae'r gwaith presennol wedi parhau, o'r clinig
galw heibio newydd ar gyfer iechyd meddwl
a drefnwyd mewn partneriaeth â Mind, i
ymgysylltu gyda rhieni a phlant lleol er mwyn
plannu hadau a gwella'r ardd bywyd gwyllt
gymunedol bresennol.

Yn y llun uchod: Dathliadau yng Nghanolfan Adnoddau
Cymunedol Hightown a'r ardd bywyd gwyllt gymunedol
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Perfformiad
Cyllid
Caiff y datganiadau ariannol eu paratoi yn unol â'r
Datganiad o'r Arfer a Argymhellir ym maes Tai (SORP
2014) a Safon Adrodd Ariannol 102 (FRS 102).

Gwarged gweithredu

32%

Llif arian parod rhydd y Gymdeithas o drosiant

£5.0

miliwn (2017)

£6.4

miliwn (2018)

Ein prif fetrig ariannol yw'r arian rhydd a gaiff ei greu
gan y Gymdeithas. Yn 2017, roedd y mewnlif arian
rhydd wedi codi 29% i £6.4 miliwn, o'r £5.0 miliwn a
ddatblygwyd y llynedd. Datgelir hyn yn y datganiad
llif arian fel sy'n ofynnol dan benderfyniad cyfrifyddu
Llywodraeth Cymru.

Trosiant y Gymdeithas 6.5%

£65 miliwn

Roedd ein trosiant wedi codi 6.5% o'i gymharu â
2017, a ysgogwyd gan godiadau rhent chwyddiannol
blynyddol ar gyfer ein stoc rheoleiddiedig ac
anrheoleiddiedig, a'n hincwm rhent o'n heiddo
newydd a ddatblygwyd.
Roedd ein gwarged gweithredol cyn gwaith trwsio
mawr heb ei gyfalafu wedi codi i £20.6 miliwn (2017:
£19.7 miliwn), sy'n cyfateb â 32% o'r trosiant (2017:
32%). Mae didynnu gwaith trwsio mawr a gwaith
addurno cylchol sy'n werth £4.4 miliwn (2017: £3.9
miliwn) fel y dangosir yn nodyn 12 yn rhoi'r gwarged
gweithredol cyhoeddedig o £16.2 miliwn (2017:
£15.8 miliwn).
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(2017: 32%)

Gwariwyd yr arian a ail-fuddsoddwyd yn ein
portffolio eiddo fel a ganlyn: disodli cydrannau a
oedd yn werth £8.9 miliwn (2017: £9.0 miliwn),
ynghyd â gwaith trwsio mawr a gwaith addurno
cylchol a oedd yn werth £4.4 miliwn (2017: £3.9
miliwn), a oedd yn rhoi cyfanswm a ail-fuddsoddwyd
mewn eiddo o £13.3 miliwn (2017: £12.9 miliwn).
Mae hyn yn cynrychioli buddsoddiad ychwanegol yn
ein stoc yng Ngorllewin Cymru er mwyn sicrhau bod
safonau uchel yn gyson ar draws y portffolio.
Roedd ein cost llog ariannol yn £7.2 miliwn o'i
gymharu â £7.6 miliwn yn 2017. Roedd cyfanswm y
benthyciadau yn parhau i fod yn £213.5 miliwn (2017:
£213.6 miliwn). Trefnom ein bod yn sicrhau gwerth
£90 miliwn o fenthyciadau cyfradd sefydlog hirdymor
newydd yn ystod y flwyddyn, a defnyddiwyd y rhain
i ad-dalu dau fenthyciad banc etifeddol a lleihau'r
balans ar gyfleusterau credyd cylchol. Mae hyn yn
lleihau ein costau llog blynyddol hirdymor ac yn newid
ein portffolio i swm uwch o ddyled cyfradd sefydlog,
sy'n cynnig mwy o sicrwydd yn yr hirdymor ac sy'n
manteisio ar y cyfraddau llog hirdymor presennol.

Llog cyfartalog

3.53%
(2017: 3.45%)

Ein cyfradd llog gyfartalog oedd 3.53% (2017: 3.45%)
ac roedd ein dyled yn cynnwys 93% (2017: 64%) a
oedd yn dwyn llog ar gyfraddau sefydlog, 1% (2017:
1%) gyda chyfraddau cysylltiedig â mynegai a 6%
(2017: 35%) gyda chyfraddau llog newidiol. Roedd
y gerio ar sail cost gros yn 32% (2017: 32%), sydd
ymhell o fewn gofynion cyfamod ein benthyciadau
banc. Llwyddom i fodloni ein cyfamodau sicrwydd

LLIF ARIAN PAROD RHYDD
llog yn gyffyrddus. Ar 31 Rhagfyr 2018, roedd y
Gymdeithas yn dal gwerth £8.2 miliwn (2017: £7.5
miliwn) mewn arian a chyfwerthoedd arian, ac roedd
ganddi werth £84.0 miliwn (2017: £39.3 miliwn) o
gyfleuster banc a gadarnhawyd y gallai droi ato.
Roedd y Gymdeithas wedi sicrhau gwarged cyn
eitemau eithriadol o £8.2 miliwn, o'i gymharu ag £8.4
miliwn yn 2017. Roedd cyfanswm y gost eithriadol
a gododd yn ystod y flwyddyn yn £8.5 miliwn. Dim
ond un o'r costau hyn oedd yn eitem ariannol, sef
cost dorri o £3.5 miliwn ar un o'r benthyciadau
cyfradd sefydlog etifeddol, lle y gwnaethpwyd addaliad cynnar. Mae'r arbedion llog blynyddol yn y
dyfodol yn uwch na'r gost a dalwyd am yr ad-daliad
hwn. Mae'r eitemau eraill yn eitemau anariannol,
sef cynnydd o £4.4 miliwn yn y ddarpariaeth diffyg
pensiwn o ganlyniad i'r prisiant teirblwydd SHPS
diweddaraf a thâl net o £0.6 miliwn sy'n ymwneud
ag ailbrisio tir ac eiddo a ddaliwyd i'w gwerthu.
Arweiniodd cyfanswm y gost eithriadol hon at golled
a adroddwyd o £0.3 miliwn, o'i gymharu â gwarged
a adroddwyd o £7.9 miliwn yn 2017.

Gwariant ar ddatblygu

£28 miliwn

(2017: £33 miliwn)

Mae cyfanswm y mewnlif arian rhydd o £6.4
miliwn ar gyfer y Gymdeithas yn 2018 yn cynnwys
arian net o weithgareddau gweithredol yn llai
gwariant arian cyfalaf a llog. Nodir hyn isod.

£27.6

Arian
net
o
weithgareddau
gweithredol cyn gwaith
trwsio mawr heb ei
gyfalafu i'n heiddo,
(2017: £26.1 miliwn) sy'n adlewyrchu ein

miliwn

heffeithlonrwydd
gweithredol.

£13.3

a

wariwyd

ar

ail-fuddsoddi

yn
ein portffolio eiddo
(disodli cydrannau megis
ceginau,
ystafelloedd
(2017: £12.9 miliwn) ymolchi, boeleri a
ffenestri newydd, yn
ogystal â gwaith trwsio
mawr heb ei gyfalafu a
gwaith addurno cylchol).

miliwn

£6.9

miliwn

(2017: £7.5 miliwn)
Yn ystod 2018, gwariwyd £28 miliwn (2017: £33
miliwn) ar ddatblygiadau, gan ddarparu 214 o
gartrefi newydd. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd
gennym werth £621 miliwn (2017: £582 miliwn) ar
ffurf asedau sefydlog ac £13.0 miliwn (2017: £8.0
miliwn) ar ffurf cyfalaf gweithio cadarnhaol, ac
mae £213.5 miliwn (2017: £213.5 miliwn) ar ffurf
benthyciadau yn erbyn y rhain. Mae'r sefyllfa hon
yn cynnig capasiti mantolen i fenthyca ymhellach,
yr ydym yn bwriadu parhau i'w ddefnyddio mewn
ffordd gynaliadwy law yn llaw â chyllid grant er mwyn
buddsoddi mewn datblygu cartrefi fforddiadwy
newydd i fodloni anghenion preswylwyr yfory.

Arian

£1.0

miliwn

Arian

a

wariwyd

ar

daliadau llog net ar
fenthyciadau.

Arian a fuddsoddwyd
mewn gwariant cyfalaf,
sef buddsoddiad mewn

systemau
TG
(2017: £0.7 miliwn) newydd yn bennaf.
Mae didynnu gwaith trwsio mawr a gwaith addurno
cylchol o £4.4 miliwn (2017: £3.9 miliwn) yn rhoi
ffigwr yr arian net cyhoeddedig o weithgareddau
gweithredol o £23.2 miliwn (2017: £22.2 miliwn)
fel y dangosir yn y datganiad llif arian.
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Strwythur
y Grŵp
Mae'r Grŵp yn cynnwys y rhiant-Gymdeithas a
phedwar is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr:
•

Cambria (Cambria Maintenance Services
Limited),
Castell Ventures (Castell Ventures Limited),
Castell Homes (Castell Homes Limited),
Enfys (Enfys Developments Limited).

•
•
•

Sefydlwyd Cambria yn 2011 ac
mae'n darparu gwasanaethau
cynnal a chadw cost-effeithiol ar
draws ein heiddo yng ngogledd,
canolbarth a de Cymru.
Mae dros 99% o'r holl wasanaethau a ddarparir ar
gyfer preswylwyr y Gymdeithas. Mae cadw mwyafrif
ein gwaith cynnal a chadw ar gyfer ein cwmni mewnol
yn cynnig datrysiad cost-effeithiol trwy sicrhau bod
gwaith yn cael ei gwblhau i'r safon cywir, gan gadw
rheolaeth dros gostau deunyddiau cysylltiedig ac
arbed elw contractwyr a TAW na ellir ei adennill ar
gostau llafur.

£12.1 miliwn
Trosiant Cambria
(2017: £11.2 miliwn)
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Mae'r holl is-gwmnïau hyn yn bodoli i ddarparu
sianelau cost-effeithlon er mwyn datblygu
cartrefi newydd a darparu gwasanaethau ar gyfer
preswylwyr y Gymdeithas. Nid yw'r is-gwmnïau
hyn yn cynrychioli arallgyfeirio i ffwrdd o fentrau
traddodiadol cymdeithas dai.

Cychwynnodd Enfys ar ei
gwaith yn 2013 ac mae'n
rheoli ein rhaglen datblygu
cartrefi newydd, gan gynnig
ffordd gost-effeithlon o
ddarparu.
Mae cael ein cwmni datblygu ein hunain yn sicrhau ein
bod yn adeiladu'r cartrefi cywir yn unol â'r manylebau
cywir, gan ddefnyddio'r contractwyr a'r deunyddiau
cywir. Disgwyliwn i Enfys ddarparu dros ddwy fil o
gartrefi newydd dros y bum mlynedd nesaf.

£17.9 miliwn
Trosiant Enfys
(2017: £10.4 miliwn)

Mae Mentrau Castell
yn gweithredu fel Gofal
a Chymorth Castell
ac mae'n ddarparwr
gofal
cofrestredig,
gan ddarparu gofal yn un o'n cynlluniau Gofal
Ychwanegol a chymorth mewn cynlluniau llai o
faint yng Ngogledd a Gorllewin Cymru, yn ogystal
â gweithredu fel Arlwyo Castell a Glanhau Castell,
gan ddarparu prydau a gwasanaethau glanhau i
breswylwyr ein tri chynllun Gofal Ychwanegol yng
ngogledd a chanolbarth Cymru.

Ymgorfforwyd
Cartrefi Castell yn
ystod y flwyddyn
ac mae'n rheoli ein
gwaith i ddatblygu
cartrefi i'w gwerthu,
ac mae dau gartref wedi cael eu cwblhau i'w
gwerthu hyd yn hyn.

£1.3 miliwn

Trosiant Castell Ventures
(2017: £1.1 miliwn)

£0.3 miliwn

Trosiant Castell Homes
(2017: n/a)

Y tîm gweithredol

Anne Hinchey

Shayne Hembrow

Steve Porter

Stuart Epps

Prif Weithredwr
y Grŵp

Dirprwy Brif Weithredwr
y Grŵp

Cyfarwyddwr
Gweithredol (Asedau)

Cyfarwyddwr Gweithredol
(Adnoddau)

Ymunodd Anne â'r Grŵp
ym 1999 a daeth yn Brif
Weithredwr y Grŵp yn 2006.
Mae ganddi brofiad helaeth
yn y sector cymdeithasau
tai, y sector gwirfoddol a'r
sector awdurdodau lleol yng
Nghymru, ar ôl cychwyn ei
gyrfa fel swyddog casglu rhent
ym 1985 yng Nghaerdydd.
Mae gan Anne radd BA mewn
Hanes a Gwleidyddiaeth,
gradd MA mewn Addysg, ac
mae'n Gymrawd y Sefydliad
Tai Siartredig.

Ymunodd Shayne â'r Grŵp yn
2006 a daeth yn Ddirprwy Brif
Weithredwr y Grŵp yn 2012.
Mae ganddo dros 30 mlynedd
o brofiad ym maes tai ac
adfywio. Treuliodd Shayne
saith mlynedd yn y sector
preifat cyn mynd i weithio
i awdurdod lleol ac yna, i'r
Comisiwn Archwilio.

Ymunodd Steve â'r Grŵp yn
2008 a daeth yn Gyfarwyddwr
Gweithredol (Asedau) yn
2012. Mae ganddo dros 20
mlynedd o brofiad o weithio
yn y sector tai yng Nghymru.
Mae gan Steve radd mewn
tirfesur a chymhwyster
proffesiynol mewn adeiladu.

Ymunodd
Stuart
â’r
Grŵp yn 2011 a daeth yn
Gyfarwyddwr
Adnoddau
ddechrau 2016. Mae ganddo
dros 20 mlynedd o brofiad
fel uwch weithiwr cyllid
proffesiynol mewn datblygu
eiddo, ymgynghoriaeth yn
yr amgylchedd
adeiledig,
archwilio, hysbysebu ac
adeiladu, yn bennaf yng
Nghymru.
Mae
Stuart
yn
Gyfrifydd
Siartredig
cymwysedig.
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Llywodraethu

Y Bwrdd rheoli
Mae’r Grŵp yn cael ei reoli gan Fwrdd gwirfoddol.
Hyd at 15 Aelod gyda’i gilydd:

12
cyfranddaliwr

Hyd at

3
wedi’u
cyfethol

Mae’r cyfan yn wirfoddol, yn anweithredol, ac
yn dal un bleidlais yr un.
Gall aelodaeth y Bwrdd gynnwys hyd at bedwar o

breswylwyr.

Mae cyfarwyddwyr gweithredol yn dod i gyfarfodydd
i gyflwyno adroddiadau ond nid ydyn nhw’n cael
pleidleisio.
Mae Aelodau’r Bwrdd yn cydweithio
i arwain y Grŵp i gyflawni’r nodau
ac amcanion a nodir. Mae hyn yn
cynnwys goruchwylio’r sefyllfa ariannol,
cytuno ar bolisïau, monitro perfformiad, gwneud
penderfyniadau strategol a sicrhau bod pob mater yn
cael ei gyflawni’n iawn. Mae’r Bwrdd yn goruchwylio
byrddau is-ymgymeriadau i ystyried cyfeiriad
strategol y Grŵp a sicrhau bod materion y Grŵp yn
cael eu cynnal yn iawn.

Mae’r Gymdeithas wedi’i chofrestru:
(i) fel cymdeithas elusennol o dan Ddeddf
Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau
Budd Cymunedol 2014 gyda’r Rhif Cofrestru
21114R; a
(ii) fel landlord cymdeithasol cofrestredig gyda
Chynulliad Cenedlaethol Cymru gyda’r Rhif
Cofrestru L032.
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Mae’r Bwrdd yn arwain proses o hunanwerthuso cadarn, ar sail tystiolaeth ac
sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau sy’n
cael ei hategu gan staff, preswylwyr
a phartneriaid. Mae hyn yn rhan o ofynion
rheoleiddio’r Gymdeithas gan Lywodraeth
Cymru, sy’n cyhoeddi set o safonau perfformiad
a chanllawiau i egluro ei disgwyliadau o’r sector
drwyddo draw. Mae’r broses hunan-werthuso a
fabwysiadwyd yn rhan hanfodol o’n dull gweithredu
ar gyfer cynllunio gwasanaethau a busnes.

Caiff y cynnydd yn erbyn ein
blaenoriaethau
corfforaethol
ei
adolygu bob chwarter gan y Bwrdd ar
ôl cyflwyno’r wybodaeth Strategol,
Weithredol ac Ariannol ddiweddaraf sydd hefyd yn
cofleidio heriau a chyfleoedd newydd. Mae’r Bwrdd
yn defnyddio cyfres o fesurau patrwm gwasanaeth
i ddeall effeithiolrwydd gweithredol y busnes
ac ansawdd y gwasanaeth i breswylwyr. Mae’r
pwyslais ar fesur beth sy’n bwysig i breswylwyr o
ran canlyniadau, ynghyd ag arwyddion o fath ac
amlder gofynion preswylwyr, er mwyn i’r Bwrdd a’r
staff allu gweld yn hawdd newidiadau ym mhroffil
ceisiadau preswylwyr.
Nid ydy Aelodau’r Bwrdd yn cael tâl
ond mae ganddyn hawl i gael treuliau a
fydd wedi’u hawdurdodi’n briodol wrth
gyflawni eu dyletswyddau. Ni fydd Aelod
o’r Bwrdd sy’n gweithredu mewn ewyllys da yn
atebol i’r Gymdeithas am unrhyw golled.
Bydd y Bwrdd yn cwrdd yn ffurfiol tua bob
saith wythnos, gan gynnwys deuddydd i
ffwrdd o’r swyddfa i ystyried y cyfeiriad
strategol a’r blaenoriaethau ar gyfer y Grŵp.

Gofynion
Rhaid i Aelodau Bwrdd a chyfranddalwyr sy’n dymuno
sefyll i gael eu hethol ddiwallu’r meini prawf canlynol:
(a)

nid ydyn nhw wedi cael eu gwahardd rhag
gweithredu fel cyfarwyddwr cwmni am unrhyw
reswm;

(b)

nid ydyn nhw wedi eu cael yn euog o drosedd
dditiol nad yw wedi ei threulio, neu na ellir ei
threulio;

(c)

nid oes unrhyw gyfansoddiad wedi ei wneud
gyda chredydwyr yr unigolyn yn gyffredinol o
ran bodloni dyledion yr unigolyn;

(d)

nid ydyn nhw yn torri eu cytundeb tenantiaeth
neu brydles mewn ffordd faterol neu ddifrifol
lle nad ydyn nhw wedi cywiro hynny o fewn
amser rhesymol, nac yn torri gorchymyn ildio
meddiant ataliedig, nac yn destun unrhyw
un o’r mathau a ganlyn o orchymyn llys:
gorchymyn ymddygiad gwrthgymdeithasol,
gwaharddeb ymddygiad gwrthgymdeithasol,
israddio tenantiaeth, neu orchymyn cau;

(e)

nid oes unrhyw ymarferydd meddygol
cofrestredig sy’n trin yr unigolyn wedi rhoi
barn ysgrifenedig i’r Gymdeithas yn datgan
bod yr unigolyn wedi mynd yn gorfforol neu’n
feddyliol analluog i weithredu fel Aelod o’r
Bwrdd ac y gallai’r sefyllfa honno barhau am
fwy na thri mis;

(f)

nid oes yr un llys wedi gwneud gorchymyn,
oherwydd iechyd meddwl yr unigolyn, sy’n
gyfan gwbl neu’n rhannol yn atal yr unigolyn
yn bersonol rhag arfer unrhyw bŵer neu hawl
a fyddai gan yr unigolyn fel arall;

(g)

nad ydyn nhw wedi bod yn absennol o dri o
gyfarfodydd y Bwrdd yn olynol heb ganiatâd
arbennig o absenoldeb;

(h)

eu bod yn parhau i fod yn gyfranddaliwr neu
eu bod yn gyflogai unrhyw gorff arall y mae’n
rhaid cyfuno ei gyfrifon â rhai’r Gymdeithas; ac

(i)

yn achos Aelodau’r Bwrdd sy’n breswylwyr a
etholir neu a benodir yn benodol, maen nhw’n
gorfod parhau i fod yn breswylydd drwy gydol
eu cyfnod ar y Bwrdd.

Aelodau’r Bwrdd
Caiff Aelodau’r Bwrdd eu hethol ar y Bwrdd yn y
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Rhaid iddyn nhw
naill ai fod yn Aelod cyfredol o’r Bwrdd sy’n sefyll i
gael eu hethol eto neu mae’n rhaid iddyn nhw gael
eu henwebu gan gyfranddaliwr cyfredol.
Rhaid i gyfranddalwyr dalu ffi tanysgrifio o bunt a rhaid
iddyn nhw beidio â bod dan 18 oed, bod yn gyflogai
i’r Gymdeithas, na bod wedi’u gwahardd rhag bod
yn gyfranddaliwr o’r blaen (oni bai y cafodd hynny ei
awdurdodi drwy gytundeb arbennig mewn cyfarfod
cyffredinol). Rhaid i gyfranddalwyr ddangos eu bod yn
gallu cyfrannu’n gadarnhaol at reoli’r Gymdeithas yn y
dyfodol ac mae’n rhaid iddyn nhw weithredu er budd
y Gymdeithas, er budd y Gymuned.
Gall darpar gyfranddalwyr gael rhagor o wybodaeth
drwy ysgrifennu at Ysgrifennydd y Gymdeithas yn y
cyfeiriad yn nodyn 32.
Y Bwrdd sy’n penderfynu ar y meini prawf dethol
ar gyfer cyfranddalwyr sy’n dymuno sefyll i gael eu
hethol fel Aelodau Bwrdd.
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Aelodau Cyfetholedig o’r Bwrdd

Amrywiaeth a sgiliau

Gall y Bwrdd etholedig benodi hyd at dri Aelod
cyfetholedig i’r Bwrdd ar unrhyw adeg pe bai’r
Bwrdd yn penderfynu unrhyw dro fod angen
sgiliau atodol.

Gofynion y Bwrdd o ran sgiliau, rhinweddau a
phrofiad ei Aelodau yw eu bod nhw, gyda’i gilydd:
yn meddu ar gydbwysedd o sgiliau priodol
gan gynnwys – ond nid yn gynhwysfawr –
cyfreithiol, busnes, ariannol, technegol,
gwaith cymunedol, profiad o’r sector tai,
profiad perthnasol yn y sector cyhoeddus,
adnoddau dynol a llywodraethu;

Penodir Aelodau Cyfetholedig am gyfnod penodol
ac mae ganddyn nhw’r un hawliau pleidleisio
ag Aelodau etholedig o’r Bwrdd, ac eithrio nad
ydyn nhw’n cael eu hawl i bleidleisio ar faterion
yn ymwneud â swyddi’r Bwrdd neu faterion sy’n
effeithio ar gyfranddalwyr.

yn adlewyrchu’r cymunedau lle mae’r
Gymdeithas yn gweithredu; ac

O ran aelodau eraill o’r Bwrdd, y Bwrdd sy’n
penderfynu ar y meini prawf dethol mewn
perthynas ag unigolion i gael eu cyfethol fel
Aelodau o’r Bwrdd.

yn adlewyrchu amrywiaeth y gymdeithas
o ran cydbwysedd rhyw, oedran, grwpiau
lleiafrifol fel BME ac anabl.

Tymor yn y swydd
Caiff
Aelodau
Bwrdd
wasanaeth am uchafswm o
dri thymor ar ôl ei gilydd

Nid ydy unrhyw gyfnod fel aelod cyfetholedig
neu mewn swydd wag achlysurol yn cyfri at y
tymor dilynol mwyaf

Caiff Aelodau eu hethol yn y
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
am dair blynedd

Cyn
ethol
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Blwyddyn Blwyddyn Blwyddyn

1

2

3

Blwyddyn Blwyddyn Blwyddyn

4

5

6

B

Rhwymedigaethau Aelodau’r Bwrdd
Fel unigolion, mae’n rhaid iddyn nhw hefyd:
gallu rhoi’r swm priodol o amser sydd
ei angen i gael eu hyfforddi, mynychu a
pharatoi ar gyfer cyfarfodydd;
gallu gweithio mewn tîm a rhoi
ystyriaethau personol o’r neilltu;

Rhwymedigaethau cyfun a phersonol Aelodau’r
Bwrdd yw:
deall a chynnal gwerthoedd ac amcanion
y Gymdeithas;

monitro, goruchwylio a rheoli materion y
Gymdeithas fel ceidwaid ei chenhadaeth;

dangos empathi gyda thai cymdeithasol.
Mae ymarfer gwerthuso helaeth o’r Bwrdd yn cael ei
gynnal yn flynyddol i asesu i ba raddau mae’r gofynion
uchod yn cael eu bodloni gan Aelodau’r Bwrdd ac
mae unrhyw fwlch yn cael ei ystyried gan y Bwrdd yn
y diwrnod i ffwrdd.

gweithredu’n wrthrychol bob amser a
gwasanaethu buddiannau’r Gymdeithas
cyn eu buddiannau eu hunain neu
fuddiannau unrhyw sector penodol
o’r gymuned a wasanaethir gan y
Gymdeithas;
defnyddio barn annibynnol ar strategaeth,
perfformiad ac atebolrwydd;
sicrhau bod cyfraniad effeithiol yn cael ei
wneud drwy baratoi ar gyfer cyfarfodydd
a digwyddiadau, mynychu’n rheolaidd
a chymryd rhan mewn trafodaethau a
gwneud penderfyniadau;

Rhaid cael bwlch clir o 12 mis rhwng
gwasanaethu tri thymor o’r bron ac ail
ymuno â’r Bwrdd mewn unrhyw gapasiti

gweithredu fel llysgennad i’r Gymdeithas
bob amser;
cydnabod bod yn rhaid i amcan fod yn
‘debyg i fusnes’ heb droi’r Gymdeithas
yn fusnes sy’n masnachu yn unig er
mwyn gwneud elw;
cadw at reolau a chod llywodraethu’r
Gymdeithas; ac

Blwyddyn Blwyddyn Blwyddyn

7

8

9

Blwyddyn

10

ymdrin â phenodi a diswyddo'r Prif
Weithredwr.
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Bwrdd
rheoli

Aelodau o’r Bwrdd sy’n
Gyfranddalwyr

Presenoldeb yn y Bwrdd

Presenoldeb yn y Bwrdd

Presenoldeb yn y Bwrdd

Sharon Lee
Cadeirydd y Bwrdd

Kathy Smart
Dirprwy Gadeirydd y Bwrdd

John McPeake
Cadeirydd y
Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Etholwyd Sharon i’r Bwrdd yn 2011. Mae hi
wedi bod yn gweithio ym maes tai er 1995,
gan gynnwys ar lefel uwch i gymdeithasau
tai yng Nghymru a Lloegr. Mae Sharon yn
Gyfarwyddwr Tai Cyfiawnder Cymru (elusen
dai genedlaethol sy’n ymgyrchu dros dai
fforddiadwy) ac yn un o ymddiriedolwyr
elusen gymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd Kathy ei hethol i’r Bwrdd ym mis
Mehefin 2017, ac mae hi wedi bod yn Aelod
yn y gorffennol. Mae Kathy wedi bod yn
ymwneud â’r Gymdeithas ers iddi gael ei
chyfethol yn 2003 ac wedyn ei hethol yn
gyntaf yn 2004. Mae hi’n ymwneud llawer â
gwaith elusennol ac mae ganddi MSc mewn
Entrepreneuriaeth a Busnes.

Cafodd John ei gyfethol i’r Bwrdd yn 2014
ac fe’i hetholwyd yn 2015. Mae ganddo
hefyd rolau bwrdd ar yr UK Collaborative
Centre for Housing Evidence a Ffederasiwn
Cymdeithasau Tai Gogledd Iwerddon. Roedd
John yn arfer bod yn Brif Weithredwr Adran
Weithredol Tai Gogledd Iwerddon ac mae’n
Athro Anrhydeddus Cynllunio ym Mhrifysgol
Queens, Belfast.

Presenoldeb yn y Bwrdd

Presenoldeb yn y Bwrdd

Presenoldeb yn y Bwrdd

Heather Christan

Jemma Bere

Etholwyd Heather i’r Bwrdd yn 2016. Mae
hi’n rheolwr cynllun wedi ymddeol gyda
thros 12 mlynedd o brofiad yn cwmpasu
datblygiadau rhent a phrydles, ac wedi bod
yn aelod o’r Grŵp Cyfranogiad Preswylwyr
am fwy na thair blynedd. Mae Heather yn
chwarae rhan weithgar mewn amrywiaeth
eang o faterion tai a daeth yn Aelod Bwrdd
TPAS Cymru yn 2017. Mae Heather yn un o
breswylwyr y Gymdeithas yng Nghaerdydd.

Cafodd Jemma ei chyfethol i’r Bwrdd yn 2014
a’i hethol yn 2015. Hi yw Rheolwr Polisi ac
Ymchwil Cadwch Gymru’n Daclus ac mae’n
rhedeg grŵp cymunedol yn Aberhonddu. Yn
flaenorol bu Jemma yn gweithio yn CREW
Adfywio Cymru a Pharc Rhanbarthol y
Cymoedd, ac roedd yn ymddiriedolwr gyda’i
Grŵp lleol Cymorth i Fenywod a Lloches. Mae
Jemma yn un o breswylwyr y Gymdeithas yn
Aberhonddu.

Cafodd Mark ei gyfethol i’r Bwrdd yn 2015.
Mae’n darparu gwasanaethau ymgynghori
Adnoddau Dynol i amrywiaeth eang o
sefydliadau, yn bennaf yn y sectorau
cyhoeddus a gwirfoddol. Mae Mark yn
dod â chyfoeth o brofiad ym meysydd
llywodraethu, rheoli risg a datblygu
arweinyddiaeth, yn ogystal â phrofiad ym
maes tai, iechyd a’r heddlu.

Presenoldeb yn y Bwrdd

Presenoldeb yn y Bwrdd

Presenoldeb yn y Bwrdd

Ole Constantine
Etholwyd Ole i’r Bwrdd yn 2015. Mae wedi
ymddeol ar ôl gwasanaethu am dros 22
mlynedd yn adran Adnoddau Dynol y Llu
Awyr Brenhinol. Mae Ole yn ymwneud â
grwpiau cyfranogiad preswylwyr, ac yn
darparu gwasanaethau gwirfoddol ar gyfer y
Gymdeithas yn hyrwyddo cynhwysiad digidol
yng nghangen leol Age Connects. Mae Ole yn
un o breswylwyr y Gymdeithas yn y Fflint.
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Mark Glinwood (etholwyd 14 Mehefin

2018)

Rachel Fleri
Cadeirydd Bwrdd Cambria

Cafodd Rachel ei hethol i’r Bwrdd yn 2012, ar ôl
bod yn ymwneud â Tai Wales & West am dros
bum mlynedd, i ddechrau fel aelod annibynnol
o’r Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio. Mae hi
wedi rhedeg ei busnes diogelwch ei hun er
2001 ac mae ganddi radd mewn bioleg y môr.
Yn flaenorol, bu Rachel yn addysgu bioleg a
gwyddoniaeth i fyfyrwyr ysgol uwchradd.

Ruth Eley
Cafodd Ruth ei chyfethol i’r Bwrdd yn 2015 a’i
hethol yn 2016. Mae cefndir Ruth mewn gofal
cymdeithasol, gyda dros 40 mlynedd o brofiad
mewn llywodraeth leol, y GIG a’r Adran Iechyd.
Mae hi’n Gyfarwyddwr y Life Story Network
a’i chwmni ymgynghori ei hun, gyda’i gwaith
diweddar yn canolbwyntio ar bobl sydd â
dementia a gofalwyr teulu.

Aelodau Cyfetholedig
o’r Bwrdd

Amrywiaeth y Bwrdd

Presenoldeb yn y Bwrdd

Presenoldeb yn y Bwrdd

Rhyw
Alex Ashton

Joy Williams

Etholwyd Alex i’r Bwrdd yn 2016, ac mae hefyd
wedi bod yn Aelod yn y gorffennol. Mae’n
weinidog ar eglwys ym Mhen-y-bont ar Ogwr,
ac mae ganddo gysylltiadau cryf ar draws y
gymuned a llywodraeth leol, ar ôl gweithio mewn
adran budd-daliadau awdurdod lleol am dros
ddeng mlynedd. Mae gan Alex radd Meistr mewn
Gweinyddu Busnes, ac mae ganddo brofiad
mewn gwasanaethu ar amryw o fyrddau, fel
ymddiriedolwr elusen ac fel llywodraethwr ysgol.

Cyfetholwyd Joy i'r Bwrdd yn 2018. Yn flaenorol,
bu'n athrawes gynradd cyn gweithio mewn
prosiect cyflogadwyedd yn y gwasanaethau
cymdeithasol. Mae hi wedi rhedeg ei busnesau
ei hun hefyd. Mae hi wedi gweithio yn y sector
digartrefedd ar draws Cymru ers 2012. Mae
ei meysydd arbenigol yn cynnwys polisi a
deddfwriaeth digartrefedd, a chomisiynu gan y
sector cyhoeddus. Ar hyn o bryd, mae Joy yn
gadeirydd Caer Las; elusen yn Ne Cymru sy'n
galluogi cynhwysiant cymdeithasol i'r rhai sy'n
dioddef yr allgáu cymdeithasol mwyaf.

Presenoldeb yn y Bwrdd

38%
gwryw

62%
benyw

Oedran
Dros
65

Kevin Taylor
Cyfetholwyd Kevin i’r Bwrdd yn 2016 a chafodd
ei ethol yn 2017. Mae Kevin yn gyfrifydd
cymwysedig gyda thros 40 mlynedd o brofiad
helaeth. Ers ymddeol yn 2014 mae wedi bod
yn weithgar yn y maes tai, gan wirfoddoli gydag
elusen a menter gymdeithasol yn Aberteifi.
Mae’n byw yn Sir Benfro ac wrthi’n dysgu
Cymraeg.

30-44

45-65

Presenoldeb yn y Bwrdd

Anabledd
8%
anabl

Sarah Porter
Cafodd Sarah ei chyfethol i’r Pwyllgor Uniondeb
ac Archwilio yn 2014 a’i hethol i’r Bwrdd
yn 2015. Mae hi’n gyfreithwraig cyfreitha
brofiadol, gan arbenigo mewn ymgyfreitha
eiddo ac anghydfodau ynghylch tenantiaeth. Ar
ben hynny mae Sarah yn gyfreithwraig iechyd
meddwl achrededig gan gynrychioli cleientiaid
mewn gwrandawiadau tribiwnlys i wrthwynebu
eu cadw o dan adran, a chynrychioli cleientiaid
yn y Llys Gwarchodaeth. Mae Sarah hefyd wedi
ymgymhwyso fel cyfryngwr achrededig.

Ymddiswyddiadau
Mr I Fraser

(ymddiswyddodd 14 Mehefin 2018)

92%
ddim yn anabl

Mr J Williams

(ymddiswyddodd 14 Mehefin 2018)
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Rheolaeth fewnol
Mae’r Bwrdd yn cydnabod ei gyfrifoldeb i sicrhau
bod y Gymdeithas a’r Grŵp wedi sefydlu systemau o
reolaethau sy’n briodol i’r gwahanol amgylcheddau
busnes lle maen nhw’n gweithredu. Mae’r
rheolaethau hyn wedi eu cynllunio i roi sicrwydd
rhesymol o ran:
turnover

dibynadwyedd gwybodaeth ariannol
a ddefnyddir o fewn y Gymdeithas a’r
Grŵp neu ar gyfer ei chyhoeddi;
cynnal cofnodion cyfrifyddu cywir; a

			

diogelu asedau yn erbyn defnydd neu
warediad anawdurdodedig.

Mae’n gyfrifoldeb ar y Bwrdd i sefydlu a chynnal
systemau rheolaeth ariannol fewnol. Gall systemau
o’r fath roi sicrwydd rhesymol ond nid sicrwydd llwyr
yn erbyn camddatganiad ariannol neu golled faterol.
Mae elfennau allweddol yn cynnwys sicrhau bod:
			
polisïau a gweithdrefnau ffurfiol yn eu
lle, gan gynnwys dogfennau systemau
allweddol a rheolau yn ymwneud â
dirprwyo awdurdodau, sy’n caniatáu
monitro rheolaethau a chyfyngu ar
ddefnydd anawdurdodedig o asedau’r
Gymdeithas;
staff profiadol a chymwys yn cymryd
cyfrifoldeb am swyddogaethau busnes
pwysig (gweithdrefnau blynyddol wedi
eu sefydlu i gynnal safonau perfformiad,
yn ogystal â hunan-ardystio rheoli risg
ym mhob maes);
bod y Bwrdd yn cynnal adolygiad
chwarterol o’r prif risgiau sy’n wynebu’r
Gymdeithas a’r Grŵp;
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rhagolygon a chyllidebau yn cael eu paratoi
sy’n caniatáu i’r Bwrdd fonitro risgiau ac
amcanion busnes allweddol a chynnydd
tuag at gynlluniau ariannol a osodwyd ar
gyfer y flwyddyn a’r tymor canolig;

£

cyfrifon rheoli rheolaidd yn cael eu
paratoi’n brydlon, gan ddarparu
gwybodaeth berthnasol, ddibynadwy
a chyfredol ariannol a chyffredinol ac
amrywiannau sylweddol o’r cyllidebau
yn cael eu hymchwilio fel y bo’n briodol;
pob menter newydd o bwys, prif
ymrwymiadau a phrosiectau buddsoddi
yn ddarostyngedig i weithdrefn
awdurdodi ffurfiol, drwy bwyllgorau
perthnasol sy’n cynnwys Aelodau’r
Bwrdd ac eraill;
bod y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio
yn adolygu adroddiadau gan reolwyr,
y Rheolwr Archwilio Mewnol a gan yr
archwilwyr allanol er mwyn rhoi sicrwydd
rhesymol fod gweithdrefnau rheoli ar
waith ac yn cael eu dilyn (mae’r Pwyllgor
yn cyflwyno adroddiadau rheolaidd i’r
Bwrdd); a bod
gweithdrefnau ffurfiol wedi eu sefydlu
ar gyfer cychwyn camau priodol i gywiro
gwendidau a nodwyd yn yr adroddiadau
uchod.

£
Mae’r
Bwrdd yn fodlon bod gan y Gymdeithas a’r
Grŵp adnoddau digonol i barhau i weithredu hyd
y gellir rhagweld ac ar hyn o bryd nid yw’n gweld
unrhyw reswm a allai newid y sefyllfa.

Mae’r Bwrdd hefyd yn fodlon nad oes unrhyw
wendid yn system rheolaeth fewnol y Gymdeithas
a allai arwain at golledion sylweddol, digwyddiadau
annisgwyl neu ansicrwydd y mae angen eu datgelu yn
y datganiadau ariannol neu adroddiad yr archwilydd
ar y datganiadau ariannol.

Risg
Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i reoli risg er mwyn
cyflawni gweledigaeth a nodau’r Grŵp, ac i barhau
i fod yn fusnes hyfyw a chynaliadwy. Mae rheoli risg
yn rhan bwysig o unrhyw sefydliad llwyddiannus a
gall ei ddefnyddio helpu i sicrhau cynllunio busnes a
phrosiect effeithiol fel bod adnoddau a sylw yn cael
eu cyfeirio’n briodol.
Mae Llywodraeth Cymru, fel rheoleiddiwr
y sector cymdeithasau tai, wedi cynyddu
ei ffocws ar reoli risg, gan ddisgwyl i
gymdeithasau tai ac yn enwedig eu
Byrddau ddeall yn llawn yr amgylchedd busnes a’r
risg ariannol maen nhw’n gweithio o’i fewn ac i fod
yn hyderus bod y risgiau hyn yn cael eu rheoli’n
effeithiol.
Yn gyffredinol, mae’r Grŵp yn gweithredu mewn
amgylchedd risg isel, gyda’r rhan fwyaf o’r
digwyddiadau a allai effeithio’n andwyol ar y busnes
yn cymryd cryn amser i gael effaith. Byddai unrhyw
ddigwyddiad o’r fath yn cael ei nodi drwy reoli o
ddydd i ddydd cyn i niwed sylweddol ddigwydd. Yn
unol â hynny, mae’r adolygiad rheolaidd o risgiau
yn canolbwyntio ar y digwyddiadau hynny sy’n fwy
uniongyrchol neu lle mae eu heffaith yn arwyddocaol
iawn, yn ogystal ag ystyried asesiad Llywodraeth
Cymru o risgiau ar draws y sector. Yn y ffordd hon
mae’r asesiad wedi canolbwyntio ar ddysgu o bob
rhan o’r sector ac o brofiad y Grŵp ei hun.
Caiff y gofrestr risg ei hadolygu’n fanwl
gan y Bwrdd, gan bennu lefelau risg
cynhenid a gweddilliol yn seiliedig
ar ragamcanion o debygolrwydd,
difrifoldeb a lliniaru pob canlyniad posibl
sy’n gysylltiedig â’r risgiau a nodir. Mae’r risgiau
hynny y barnwyd eu bod yn ganolig neu’n uwch yn
cael eu hadolygu’n rheolaidd gan y Bwrdd i sicrhau
bod rheolaethau a chamau lliniaru’n parhau’n
ddigonol ac yn briodol. Mae cyfansoddiad llawn y
gofrestr risg gyfan yn cael ei hadolygu’n chwarterol
gan y Bwrdd. Bydd unrhyw risg newydd a nodir drwy
ganllawiau rheoleiddiol neu newidiadau sylweddol
i’r sector neu’r amgylchedd gweithredu yn cael

ei drafod gan y Bwrdd pan fydd hynny’n codi a’i
ychwanegu ar unwaith pan deimlir ei bod yn briodol
gwneud hynny.
Mae’r gofrestr risg i’w gweld ar ein
mewnrwyd, gan alluogi Aelodau’r Bwrdd
a’r holl staff i ddeall ar unrhyw adeg y
risgiau mae’r Grŵp yn eu hwynebu a sut
mae’r rhain yn cael eu rheoli. Mae hyn yn
caniatáu diweddaru rheolaidd wrth i amgylchiadau
ddatblygu a risgiau newydd ymddangos neu wrth
i rai presennol gael eu dileu, gan arwain at asesiad
treigl byw yn hytrach nag adolygiad cyfnodol.
Mae’r agwedd at risg yn cael ei
chynnwys yn ein polisi rheoli risg. Mae’r
polisi hwn yn helpu i sicrhau bod y
Grŵp yn cymryd agwedd gytbwys a
chymesur tuag at reoli risg sy’n ymateb yn effeithiol
i risgiau gwirioneddol a allai gael effaith sylweddol
heb rwystro arloesi na chreu baich gweinyddol
biwrocrataidd diangen.
Mae’r Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio
yn gyfrifol am fonitro effeithiolrwydd y
polisi rheoli risg ac mae’n adrodd am ei
ganfyddiadau i’r Bwrdd. I gynorthwyo’r
Pwyllgor yn y rôl hon, bydd y Rheolwr Archwilio
Mewnol yn cynnal archwiliadau cyfnodol o’r
dull rheoli risg. Mae’r archwiliadau hyn yn asesu
effeithiolrwydd llywodraethu, rheoli risg hysbys a
nodi ffactorau risg newydd.
Dros y dudalen ceir y risgiau strategol allanol
allweddol mae’r Gymdeithas yn eu hwynebu, ynghyd
â chrynodeb o’r mesurau lliniaru sydd yn eu lle.
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Cyfyngiad i'r rhent (trwy gyfrwng polisi rhent LlC) i fod
yn swm llai na'r hyn a ragwelwyd yn y cynllun busnes
£££

Costau anghymesur yn cynyddu mewn perthynas â
rhenti
Llywodraethu gwael yn tanseilio effeithiolrwydd neu
hyder yn rheolaeth y busnes

Gallai achos mawr o dwyll arwain at golled sylweddol

£
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CANOLIG
UCHEL
UCHEL

X

Methu cynnal lefelau cydymffurfiaeth hynod o uchel
ar gyfer meysydd, a allai gael effaith ddifrifol ac ar
unwaith
Cronfeydd annigonol i dalu ymrwymiadau ac unrhyw
achos o dorri cyfamodau

CANOLIG

Colli rhai o'r prif systemau cyfrifiadurol neu bob un
ohonynt

CANOLIG

Gallai talu budd-daliadau i breswylwyr yn
uniongyrchol beri i lefel yr ôl-ddyledion godi

UCHEL

£
£ £

CANOLIG

£

UCHEL

Methu ymateb mewn ffordd briodol i'r larwm brys yn
cael ei ddefnyddio

CANOLIG

Risg sylweddol

Risg
gynhenid

Rydym wedi asesu nifer fawr o risgiau eraill hefyd, gan gynnwys cyfyngiad ar drefniadau datblygu cyfredol,
diogelu data a GDPR, rheoliad sy'n atal neu sy'n cyfyngu ar y model gweithredol presennol, iechyd a
diogelwch staff, lle y gallai methiant/diffyg gweithredu arwain at anaf difrifol, a niwed preswylydd yn

Ceir rheolaeth dynn o'r costau, ac mae gofyn i'r Bwrdd gymeradwyo codiadau cost byw i gyflogau.
Cynhelir mwyafrif y gwaith cynnal a chadw gan Cambria, sy'n cyfyngu ar fod yn agored i effaith
costau. Rydym wedi ymrwymo i drefniadau partneru hirdymor i adeiladu cartrefi newydd. Mae
gofyn sicrhau cymeradwyaeth flynyddol ar gyfer yr holl weithgarwch ail-fuddsoddi mewn eiddo
a gellir addasu lefelau gwaith os bydd costau uned yn codi. Mae mwyafrif helaeth ein dyled yn
rhwym i gyfraddau llog sefydlog.
Mae gennym Fwrdd amrywiol sy'n manteisio ar ystod eang o sgiliau, ac adolygir y rhain yn rheolaidd
am unrhyw fylchau neu dan-berfformiad. Mae'n rheolau llywodraethu yn gadarn ac yn cyd-fynd
â Chod Llywodraethu Cartrefi Cymunedol Cymru (CCC). Mae gennym broses hunanasesu drylwyr
mewn grym er mwyn dilysu bod y Bwrdd yn gallu troi at y wybodaeth gywir ar yr adeg gywir.
Rydym wedi pennu trefniadau rheoli ar gyfer ein systemau mynediad TGCh a'r systemau bancio
trydydd parti a ddefnyddir i drosglwyddo arian. Gosodir yr holl derfynau gweithredol o fewn
ein rheoliadau ariannol a chynlluniwyd ein systemau i gynnig rhybuddion cynnar o drafodion
anarferol.

ISEL
CANOLIG
CANOLIG

Mae gennym fframwaith sicrhau llawn sy'n nodi manylion y camau allweddol ar gyfer pob maes
cydymffurfiaeth, ynghyd â thair lefel o reolaeth. Ym mhob maes, mae gennym staff cymwys a
hyfforddedig sy'n gweithredu yn unol â'r fframweithiau hyn. Rydym yn cynnal asesiadau risg
tân blynyddol, a gefnogir gan archwiliadau allanol a gynhelir gan y Gwasanaeth Tân, byddwn yn
cynnal profion rheolaidd am beryglon allweddol megis legionella ac asbestos a byddwn yn cynnal
archwiliadau rheolaidd o dystysgrifau nwy CP12 a thystysgrifau diogelwch trydanol.

CANOLIG

Mae gennym strategaeth trysorlys glir a pherthnasoedd cadarn gydag amrediad o fenthycwyr.
Cynhelir gweithgarwch monitro perfformiad chwarterol manwl, a chanolbwyntir ar lif arian rhydd
a hylifedd, a chyflawnir gwaith adrodd ychwanegol am hylifedd yn ystod pob cyfarfod Bwrdd.
Adolygir cyfamodau bob chwarter.

ISEL

Diogelir seilwaith ein rhwydwaith gan waliau tân a meddalwedd gwrth-faleiswedd, a chaiff copi
wrth gefn ei greu o'r holl ddata yn rheolaidd. Rydym yn cynnal ymarferion ymosodiad seiber ac
ymarferion efelychu adfer mewn argyfwng oddi ar y safle, yn ogystal ag ymarferion parhad busnes
mwy o faint o bryd i'w gilydd.

ISEL

Rydym yn cydweithio'n agos gyda LlC er mwyn ceisio dylanwadu ar bolisi rhent pan fo modd.
Mae'n rhagolygon ariannol yn ystyried y polisi rhent disgwyliedig a chynhelir amrediad o brofion
sensitifrwydd a straen am wahanol sefyllfaoedd, ac addasir sefyllfaoedd costau o ganlyniad.

CANOLIG

Rydym yn cydweithio'n agos ac mewn ffordd ragweithiol gyda'n preswylwyr, ac mae'n datrysiadau
TGCh yn amlygu achosion lle y methwyd talu taliadau mewn amser real, sy'n caniatáu ymyrraeth
gynnar gyda phreswylwyr er mwyn lleihau'r anawsterau gymaint ag y bo modd a darparu cymorth a
chyngor. Gallwn fanteisio ar borth DWP, gan gynnwys y gallu i wneud cais am Drefniadau Talu Amgen.

ISEL

Mae gennym system larwm soffistigedig y mae'r holl staff perthnasol wedi cael hyfforddiant
cynhwysfawr amdani. Bydd rheolwyr yn adolygu galwadau yn rheolaidd a chynhelir profion
adfer data rheolaidd, gyda chymorth wrth gefn darparwr adfer oddi ar y safle. Ceir polisïau a
gweithdrefnau manwl ac mae TSA yn cynnal archwiliad blynyddol o'r gwasanaeth.

ISEL

Rheolaethau a lliniaru

Risg
weddilliol

cael eu cam-drin gan aelod o staff neu o ganlyniad i'r ffaith y methwyd atal niwed/camdriniaeth gan
unigolyn arall. Barnwn bod rheolaeth a mesurau lliniaru digonol mewn grym ar gyfer yr holl risgiau eraill
hyn, ac nad oes unrhyw un ohonynt yn arwain at rhywbeth sy'n fwy na risg gweddilliol isel.
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Pwyllgor
Uniondeb ac
Archwilio

Aelodau’r Bwrdd
John McPeake
Cadeirydd y Pwyllgor Uniondeb ac
Archwilio
Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Ole Constantine

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Heather Christan

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Kevin Taylor

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Ruth Eley

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio
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Aelodau'r Bwrdd, Kevin Taylor a Sarah Porter,
yn ein Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth 2019

Aelodau Annibynnol

Cyfansoddiad

Peter Harding
Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Darren Pritchard

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Lisa Lake

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Hyd at

5
Aelod
Bwrdd

Hyd at

3
aelod
annibynnol

Mae gan aelodau annibynnol i gyd yr un hawliau
a chyfrifoldebau ag aelodau Bwrdd sy’n eistedd ar
y Pwyllgor, ond ni chânt fod yn aelodau o unrhyw
bwyllgorau eraill na Bwrdd y Gymdeithas.
Mae’r Pwyllgor yn cwrdd dair gwaith y
flwyddyn, pennir bod y nifer hyn yn briodol ar
gyfer ei rôl a’i gyfrifoldebau.

Cyfrifoldebau
Sicrhau bod y Gymdeithas yn gweithredu i’r lefel uchaf o atebolrwydd;
Sicrhau bod gwendidau mewn uniondeb a safonau’n cael eu trin yn gyflym ac yn effeithlon; a
Goruchwylio’r swyddogaethau archwilio mewnol ac allanol a sicrhau bod systemau digonol o ran gwirio a
rheoli mewnol yn cael eu rhoi ar waith.
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Archwilio mewnol
Mae’r gwasanaeth archwilio mewnol yn cael ei
ddarparu gan Reolwr Archwilio Mewnol a gyflogir
gennym, sy’n aelod o’r Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig
yng Nghymru a Lloegr ac sydd â blynyddoedd o
brofiad o archwilio, yn fewnol ac yn allanol. Mae
gan archwilio mewnol hawliau heb gyfyngiad i gael
gafael ar bob dogfen, cofnod a gwybodaeth, ac ni
roddir unrhyw gyfyngiadau ar gwmpas y gwaith.
Drwy gydol y flwyddyn, mae gwaith archwilio
mewnol wedi cael ei wneud yn unol ag asesiad
treigl o anghenion ar sail risg a blaen raglen waith
y Gymdeithas.
Caiff newidiadau i’r asesiad anghenion a’r blaen
raglen waith eu cynnig drwy ymgynghori â’r Uwch
Dîm Rheoli cyn cael eu cymeradwyo gan y Pwyllgor.
Bydd y broses hon yn helpu i sicrhau bod hyd a
lled y gwaith archwilio mewnol sy’n cael ei wneud
yn dal yn briodol i anghenion y Gymdeithas. Mae
hefyd yn galluogi aelodau i gymryd mwy o ran yn y
broses o gynllunio’r gwaith archwilio a chyflawni eu
cyfrifoldeb o ran cymeradwyo’r cynllun archwilio
mewnol.

Ym mhob cyfarfod pwyllgor drwy’r flwyddyn, cafwyd
adroddiadau a oedd yn crynhoi canfyddiadau’r
gwaith archwilio mewnol rheolaidd a oedd wedi
cael ei gwblhau ers y cyfarfod blaenorol fel sy’n cael
ei ddangos yn y diagram gyferbyn. Mewn achosion
pan ddaethpwyd o hyd i wendidau neu faterion
eraill roedd angen rhoi sylw iddyn nhw, cytunir ar
gynlluniau gweithredu gyda rheolwyr a chânt eu
cyflwyno i’r Pwyllgor i’w cymeradwyo, ac ar ôl hynny
bydd y Pwyllgor yn cael diweddariadau rheolaidd ar
statws y cynlluniau gweithredu archwilio mewnol y
cytunwyd arnyn nhw.
Ynghyd ag asesiad o’r amgylchedd rheoli, roedd y
gwaith archwilio mewnol yn ystod y flwyddyn wedi
cynnwys ystod o adolygiadau thematig ariannol a
gweithredol yn unol â’r rhaglen waith a bennwyd
gan y Pwyllgor fel y manylir gyferbyn.
Cadarnhaodd y Pwyllgor fod rheolwyr wedi
cymryd camau priodol i fynd i’r afael â gwendidau
a nodwyd, gan ddod i’r casgliad bod fframwaith
llywodraethu, rheoli risg a systemau rheolaeth
fewnol y Gymdeithas yn ddigonol ac yn effeithiol.

Archwilio allanol
Cynhaliodd y Pwyllgor ymarfer tendro yn ystod y
flwyddyn, ac ystyriwyd pedwar cwmni. Arweiniodd
y broses hon at y Bwrdd yn cadarnhau argymhelliad
y Pwyllgor (yn ystod cyfarfod ym mis Mai 2018
a drefnwyd at y diben hwn yn unig) i benodi'r
archwilwyr allanol presennol (Haines Watts) am
dair blynedd bellach.

Mae'r Pwyllgor yn adolygu'r cynllun archwilio gan
yr archwilydd allanol bob blwyddyn, gan ystyried ei
gwmpas a'i ddigonolrwydd. Mae'r Pwyllgor yn adolygu
adroddiadau gan yr archwilydd allanol yn dilyn pob
elfen arwyddocaol o waith archwilio ac mae'n cyfarfod
o leiaf unwaith y flwyddyn gyda'r archwilydd allanol heb
fod unrhyw gyfarwyddwyr gweithredol neu reolwyr yn
bresennol. Mae'r Pwyllgor wedi asesu'r archwilydd
allanol ac mae o'r farn eu bod yn annibynnol.

Uniondeb
Mae’r Pwyllgor yn adolygu’r adroddiadau
archwilio mewnol ar drefniadau llywodraethu yn
y rhaglen o waith archwilio mewnol. Mae hyn yn
cynnwys asesiad cyfnodol o gydymffurfiad â Chod
Llywodraethu Cartrefi Cymunedol Cymru (CCC).
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Mae’r Pwyllgor hefyd yn adolygu cod ymddygiad a
pholisïau’r Pwyllgor ar gyfrinachedd, lletygarwch
a chwythu’r chwiban a chytuno eu bod yn dal yn
addas i’r diben ac yn unol â’r ymarfer gorau.

Mawrth 2018

Medi 2018

Ionawr 2019

Adolygiad o adroddiadau
archwilio mewnol thematig:

Adolygiad o adroddiadau
archwilio mewnol thematig:

Adolygiad o adroddiadau
archwilio mewnol thematig:

Mesurau Gweithredol

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Datblygu

Rheoli Risg

Ffurflenni monitro tai wedi'u
seilio ar Dynamics

Treuliau staff

Diogelwch Trydanol
Llywodraethu

Gosod – dethol ymgeiswyr
Offeryn rheoli prosiect ar gyfer
gwaith mawr, wedi'i seilio ar
Dynamics

Materion sy'n ymwneud â
TGCh
Ymarfer archwiliad iechyd
cyffredinol rheolaeth fewnol

Diweddariad am y gofrestr risg
twyll
Cydymffurfiaeth Eiddo – olew,
tanwydd solet, nwy cymunol,
legionella ac asbestos
Blaenraglen gwaith archwilio
mewnol
Cyfarfod preifat gyda'r
archwilydd mewno

Blaenraglen gwaith archwilio
mewnol
Cymeradwyo'r cynllun
archwilio allanol

Diweddariad am y tendr
archwilio

Blaenraglen gwaith archwilio
mewnol
Crynodeb blynyddol o
weithgareddau a'r farn archwilio
fewnol
Canlyniadau interim yr
archwiliad allanol

Llythyr rheoli a chyflwyniad
Cyfarfod preifat gyda'r
archwilydd allanol

Adroddiad blynyddol y
Pwyllgor Uniondeb ac
Archwilio i'r Bwrdd

Adolygiad cyn y Bwrdd
o adroddiad blynyddol a
datganiadau ariannol 2017
Adolygiad o fframwaith Sicrhau y
Bwrdd

Effeithiolrwydd rheolaeth fewnol
Daeth y Pwyllgor i'r casgliad bod fframwaith
llywodraethu, gweithgarwch rheoli risg a systemau
rheolaeth fewnol y Gymdeithas yn ddigonol ac yn
effeithiol.
Mae'r Pwyllgor wedi adolygu ei waith ar gyfer
2018 ac mae'n barnu ei fod yn cydymffurfio â'i
gylch gorchwyl a darpariaethau perthnasol Cod
Llywodraethu CCC.

Ni nododd yr archwiliad allanol unrhyw wendidau o
bwys yn y systemau cyfrifyddu a rheolaeth fewnol
yn ystod eu harchwiliad.
Mae'r Pwyllgor yn teimlo bod gan y Gymdeithas
system o reolaethau mewn grym sy'n briodol
i'r amgylcheddau busnes amrywiol y mae'n
gweithredu ynddynt, ac na nodwyd unrhyw
wendidau arwyddocaol yn y systemau hyn.
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Datganiad o
Gyfrifoldebau’r Bwrdd
Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau
ariannol yn unol â’r gyfraith gymwys ac Ymarfer
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas
Unedig.
Mae
Deddf
Cymdeithasau
Cydweithredol
a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 a
deddfwriaeth
Landlordiaid
Cymdeithasol
Cofrestredig yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Bwrdd
baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn
ariannol, sy’n rhoi golwg gywir a theg o gyflwr y
Gymdeithas a’r Grŵp ac o warged neu o ddiffyg
ariannol y Gymdeithas a’r Grŵp am y cyfnod hwnnw.
Wrth baratoi’r datganiadau ariannol hynny, mae’n
ofynnol i’r Bwrdd ddewis polisïau cyfrifyddu addas,
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fel a ddisgrifir ar dudalennau 49 i 51, ac wedyn eu
rhoi ar waith yn gyson, gan ffurfio barn a gwneud
amcangyfrifon sy’n bwyllog ac yn rhesymol. Mae’n
rhaid i’r Bwrdd hefyd baratoi’r datganiadau ariannol
ar sail busnes gweithredol oni bai’i fod yn amhriodol
rhagdybio y bydd y Gymdeithas a’r Grŵp yn parhau
mewn busnes.
Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu
cywir sy’n datgelu gyda chywirdeb rhesymol, ar
unrhyw adeg, sefyllfa ariannol y Gymdeithas a’r Grŵp
ac i’w galluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol
yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth berthnasol.
Mae’r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am ddiogelu
asedau’r Gymdeithas a’r Grŵp, a thrwy hynny am

gymryd camau rhesymol i atal ac i ganfod twyll ac
anghysondebau eraill.

•

mae’r Bwrdd wedi cymryd pob cam y dylai fod
wedi’i cymryd i wneud ei hun yn ymwybodol
o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac
i sefydlu bod yr archwilwyr yn ymwybodol o’r
wybodaeth honno.

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gynnal ac am ddidwylledd
yr wybodaeth gorfforaethol ac ariannol a gynhwysir
ar wefan y Gymdeithas. Gall deddfwriaeth yn y
Deyrnas Unedig sy’n llywodraethu’r gwaith o baratoi
ac o ledaenu datganiadau ariannol fod yn wahanol
i’r ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill.

Cynigir penderfyniad i benodi Haines Watts Wales
LLP yn archwilydd yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol a gynhelir ar 13 Mehefin 2019.

Cyn belled ag y mae’r Bwrdd yn ymwybodol:

Drwy orchymyn y Bwrdd

•

nid oes yna wybodaeth archwilio berthnasol
nad yw archwilwyr y Gymdeithas a’r Grŵp yn
ymwybodol ohoni; ac

Mrs S Lee
Cadeirydd y Bwrdd

Aelodau côr Llamau yn perfformio yn ein
Gwobrau Gwneud Gwahaniaeth 2019
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Adroddiad
yr Archwiliwr
Blwyddyn yn gorffen 31 Rhagfyr
2018

Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol Tai Wales
& West (y 'Gymdeithas') ar gyfer y flwyddyn a ddaeth
i ben ar 31 Rhagfyr 2018, sy'n cynnwys y Datganiad
Incwm Cynhwysfawr Cyfunol, Datganiad Cyfunol
y Sefyllfa Ariannol, Datganiad Llif Arian Cyfunol,
Datganiad Newidiadau i Gronfeydd wrth Gefn Cyfunol
a'r nodiadau i'r datganiadau ariannol, gan gynnwys
crynodeb o'r polisïau cyfrifyddu arwyddocaol. Y
fframwaith adrodd ariannol a weithredwyd wrth eu
paratoi yw'r gyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifyddu y
Deyrnas Unedig, gan gynnwys Safon Adrodd Ariannol
102 "y Safon Adrodd Ariannol sy'n berthnasol yn
y DU a Gweriniaeth Iwerddon” (Arfer Cyfrifyddu a
Dderbynnir yn Gyffredinol y Deyrnas Unedig).
Yn ein barn ni, mae'r datganiadau ariannol:
•

yn cynnig darlun cywir a theg o gyflwr y Grŵp
a'r Gymdeithas ar 31 Rhagfyr 2018, ynghyd â'i
incwm a'i wariant ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i
ben ar yr adeg honno;

•

wedi cael eu paratoi'n gywir yn unol ag Arfer
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol y Deyrnas
Unedig; ac

•

wedi cael eu paratoi yn unol â gofynion Rheoliadau
Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau
Budd Cymunedol (Cyfrifon Grŵp) 1969, atodlen
1 Deddf tai 1996 a Phenderfyniad Cyffredinol
(Cymru) ynghylch Gofynion Cyfrifyddu ar gyfer
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 2015.

Sail y Farn
Cynhaliom ein harchwiliad yn unol â Safonau Cyfrifyddu
Rhyngwladol (DU) (ISAs (DU)) a chyfraith berthnasol.
Rhoddir disgrifiad pellach o'n cyfrifoldebau dan y
safonau hynny yng nghyfrifoldebau'r Archwilydd
ar gyfer adran archwilio datganiadau ariannol ein
hadroddiad. Rydym yn annibynnol ar y Gymdeithas
yn unol â'r gofynion moesegol sy'n berthnasol i'n
harchwiliad o'r datganiadau ariannol yn y DU, gan
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gynnwys Safon Moesegol FRC, ac rydym wedi cyflawni
ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â'r gofynion
hyn. Credwn bod y dystiolaeth archwilio a sicrhawyd
gennym yn ddigonol ac yn briodol er mwyn cynnig
sail dros ein barn.

Casgliadau yn ymwneud â busnes
gweithredol
Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd mewn
perthynas â'r materion canlynol, y mae'r ISAs (DU) yn
mynnu ein bod yn adrodd i chi:
•

pan na fydd defnydd y Bwrdd o sail cyfrifyddu
busnes gweithredol wrth baratoi'r datganiadau
ariannol yn briodol; neu

•

pan na fydd y Bwrdd wedi datgelu yn y
datganiadau ariannol unrhyw ansicrwydd o bwys
a nodwyd, y gallai fwrw amheuaeth sylweddol
ynghylch gallu'r Grŵp neu'r Gymdeithas i barhau
i fabwysiadu sail cyfrifyddu busnes gweithredol
am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o'r dyddiad pan
awdurdodir y datganiadau ariannol i'w cyhoeddi.

Gwybodaeth Arall
Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am y wybodaeth arall.
Mae'r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth
yn yr adroddiad blynyddol, ac eithrio'r datganiadau
ariannol a'n hadroddiad archwilydd gyda hynny. Nid
yw ein barn am y datganiadau ariannol yn cynnwys
y wybodaeth arall ac, ac eithrio i'r graddau y nodir
hynny yn glir fel arall yn ein hadroddiad, nid ydym yn
mynegi unrhyw fath o gasgliad sicrwydd gyda hynny.
Mewn perthynas â'n harchwiliad o'r datganiadau
ariannol, ein cyfrifoldeb ni yw darllen y wybodaeth
arall, a thrwy wneud hynny, ystyried a yw'r wybodaeth
arall yn anghyson mewn ffordd faterol â'r datganiadau
ariannol neu ein gwybodaeth a sicrhawyd yn yr
archwiliad neu'n ymddangos fel arall ei bod wedi cael

ei chamfynegi mewn ffordd o bwys. Os byddwn yn
nodi anghysondebau o bwys neu gamfynegiannau o
bwys amlwg, mae gofyn i ni bennu a oes camfynegi o
bwys yn y datganiadau ariannol neu gamfynegi o bwys
o'r wybodaeth arall. Os byddwn yn dod i'r casgliad, ar
sail y gwaith a gyflawnom, bod camfynegi o bwys o
ran y wybodaeth arall hon, mae gofyn i ni adrodd y
ffaith honno.
Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd yn hyn o
beth.

Barn am y materion a ragnodir dan
Gylchlythyr Tai i Gymru HFW 02/10
“Rheolaethau mewnol ac adrodd”
Yn ein barn ni, mewn perthynas â datganiad y Bwrdd
ynghylch rheolaeth ariannol fewnol:
• mae'r Bwrdd wedi darparu'r datgeliadau sy'n
ofynnol gan y Cylchlythyr ac nid yw'r datganiad yn
anghyson â'r wybodaeth yr ydym yn ymwybodol
ohoni o'n gwaith archwilio ar y datganiadau
ariannol.

Materion y mae gofyn i ni adrodd
amdanynt trwy eithriad
Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd mewn
perthynas â'r materion canlynol lle y mae
Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol
(Cyfrifon Grŵp) yn mynnu ein bod yn adrodd i chi os,
yn ein barn ni:
• nad yw'r Grŵp neu'r Gymdeithas wedi cadw llyfrau
cyfrifon cywir, nac wedi cynnal system rheolaeth
foddhaol o'i thrafodion, yn unol â gofynion y
ddeddfwriaeth; neu
• nid yw'r cyfrif refeniw, unrhyw gyfrifon eraill y
mae'n hadroddiad yn ymwneud ag ef, a'r fantolen
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yn cytuno â llyfrau cyfrifon y Grŵp a'r Gymdeithas;
neu

defnyddwyr a wneir ar sail y datganiadau ariannol
hyn.

• nid ydym wedi sicrhau'r holl wybodaeth a'r
esboniadau sy'n angenrheidiol ar ddibenion ein
harchwiliad.

Fel rhan o archwiliad yn unol ag ISAs (DU), rydym
yn defnyddio barn broffesiynol ac yn cynnal
sgeptigaeth broffesiynol trwy gydol yr archwiliad.

Cyfrifoldebau’r Bwrdd

Yn ogystal, rydym yn:

Fel yr esbonnir yn fanylach yn natganiad cyfrifoldebau'r
Bwrdd a nodir ar dudalennau 39-40, mae'r Bwrdd
yn gyfrifol am baratoi'r datganiadau ariannol ac am
deimlo'n fodlon eu bod yn cynnig darlun cywir a theg,
ac am reolaeth fewnol o'r fath ag sy'n angenrheidiol
yn ôl y Bwrdd er mwyn gallu paratoi datganiadau
ariannol sy'n rhydd rhag camfynegi o bwys, boed
hynny o ganlyniad i dwyll neu gamgymeriad.
Wrth baratoi'r datganiadau ariannol, mae'r Bwrdd
yn gyfrifol am asesu gallu y Grŵp a'r Gymdeithas i
barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgelu, pan fo
hynny'n berthnasol, materion sy'n ymwneud â busnes
gweithredol a defnyddio sail cyfrifyddu busnes
gweithredol oni bai bod y Bwrdd yn bwriadu diddymu'r
Grŵp a'r Gymdeithas neu derfynu gweithrediadau,
neu nad oes ganddo unrhyw ddewis amgen realistig
ond gwneud hynny.

Cyfrifoldebau'r archwilydd dros
archwilio'r datganiadau ariannol
Ein hamcanion yw sicrhau sicrwydd rhesymol
ynghylch a yw'r datganiadau ariannol cyfan yn rhydd
rhag camfynegi o bwys, boed hynny o ganlyniad i
dwyll neu gamgymeriad, a chyhoeddi adroddiad
archwilydd sy'n cynnwys ein barn. Mae sicrwydd
rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw'n
gwarantu y bydd archwiliad a gynhelir yn unol ag
ISAs (DU) wastad yn darganfod camfynegi o bwys
pan fo'n bodoli. Gall camfynegiannau ddeillio o
dwyll neu gamgymeriad a barnir eu bod o bwys os,
yn unigol neu ar y cyd, y byddai'n rhesymol disgwyl
iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd
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•

Nodi ac yn asesu risgiau camfynegi o bwys o
ran y datganiadau ariannol, boed hynny o
ganlyniad i dwyll neu gamgymeriad, cynllunio a
chyflawni gweithdrefnau archwilio sy'n ymateb
i'r risgiau hynny, a sicrhau tystiolaeth archwilio
sy'n ddigonol ac yn briodol er mwyn cynnig sail
ar gyfer ein barn. Mae risg peidio darganfod
camfynegi o bwys sy'n deillio o dwyll yn uwch
na risg peidio darganfod camfynegi o bwys
sy'n deillio o gamgymeriad, oherwydd y gallai
twyll gynnwys cyd-dwyllo, ffugio, hepgoriadau
bwriadol, camddehongliadau, neu drechu
rheolaeth fewnol.

•

Sicrhau dealltwriaeth o reolaeth fewnol sy'n
berthnasol i'r archwiliad er mwyn cynllunio
gweithdrefnau archwilio sy'n briodol dan yr
amgylchiadau, ond ac eithrio i'r graddau a nodir
fel arall yn glir yn ein hadroddiad, nid er mwyn
mynegi barn am effeithiolrwydd rheolaeth
fewnol y Gymdeithas.

•

Gwerthuso priodoldeb polisïau cyfrifyddu
a ddefnyddir a rhesymoldeb amcangyfrifon
cyfrifyddu a datgeliadau cysylltiedig a wneir
gan y Bwrdd.

•

Dod i gasgliad ynghylch priodoldeb defnydd y
Bwrdd o sail cyfrifyddu busnes gweithredol ac,
ar sail y dystiolaeth archwilio a sicrhawyd, a oes
ansicrwydd o bwys yn bodoli mewn perthynas
â digwyddiadau neu amodau y gallent fwrw
amheuaeth sylweddol ar allu'r Grŵp neu'r
Gymdeithas i barhau fel busnes gweithredol.
Os byddwn yn dod i'r casgliad bod ansicrwydd

o bwys yn bodoli, mae gofyn i ni dynnu sylw
yn ein hadroddiad archwilydd at y datgeliadau
cysylltiedig yn y datganiadau ariannol neu,
os bydd datgeliadau o'r fath yn annigonol,
i addasu ein barn. Seilir ein casgliadau ar y
dystiolaeth archwilio a sicrhawyd tan ddyddiad
ein hadroddiad archwilydd. Fodd bynnag,
gallai digwyddiadau neu amodau yn y dyfodol
beri i'r Grŵp neu'r Gymdeithas stopio parhau
fel busnes gweithredol.
•

Gwerthuso cyflwyniad cyffredinol, strwythur a
chynnwys y datganiadau ariannol, gan gynnwys
y datgeliadau, ac a yw'r datganiadau ariannol yn
cynrychioli'r digwyddiadau a'r trafodion sylfaenol
mewn ffordd sy'n sicrhau cyflwyniad teg.

Rydym yn cyfathrebu gyda'r rhai sy'n gyfrifol
amlywodraethu ynghylch, ymhlith materion eraill,
cwmpas ac amseriad yr archwiliad a gynlluniwyd
a'r canfyddiadau archwilio arwyddocaol, gan
gynnwys unrhyw ddiffygion sylweddol mewn
rheolaeth fewnol y byddwn yn eu nodi yn ystod ein
harchwiliad.

Cyfrifoldebau archwilydd mewn
perthynas â Chylchlythyr Tai i
Gymru HFW 02/10 “Rheolaethau
mewnol ac adrodd”
Rydym yn adolygu a yw datganiad y Bwrdd am reolaeth
ariannol fewnol yn adlewyrchu cydymffurfiaeth y
Gymdeithas gyda Chylchlythyr Tai i Gymru HFW 02/10
“Rheolaethau mewnol ac adrodd” ac rydym yn adrodd
a yw'r datganiad heb fod yn anghyson â'r wybodaeth
yr ydym yn ymwybodol ohoni o'n harchwiliad o'r
datganiadau ariannol. Nid oes gofyn i ni ffurfio barn
ynghylch effeithiolrwydd gweithdrefnau llywodraethu
corfforaethol y Gymdeithas neu ei rheolaeth ariannol
fewnol.

Defnydd o'r adroddiad
Caiff yr adroddiad hwn ei baratoi ar gyfer aelodau'r
Gymdeithas yn unig, fel corff, yn unol â gofynion
Rheoliadau
Cymdeithasau
Cydweithredol
a
Chymdeithasau Budd Cymunedol (Cyfrifon Grŵp)
1969, atodlen 1 Deddf Tai 1996 a Phenderfyniad
Cyffredinol (Cymru) ynghylch gofynion Cyfrifyddu ar
gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 2015.
Cyflawnwyd ein gwaith archwilio fel y gallwn ddatgan
i aelodau'r Gymdeithas y materion hynny y mae gofyn
i ni eu datgan iddynt mewn adroddiad archwilydd, a
heb fod am unrhyw ddiben arall. I'r graddau llawnaf
a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn
nac yn cymryd cyfrifoldeb i unrhyw un ac eithrio'r
Gymdeithas ac aelodau'r Gymdeithas fel corff, dros
ein gwaith archwilio, dros yr adroddiad hwn, neu dros
y safbwyntiau a ffurfiwyd gennym.

Haines Watts
Archwiliwr Statudol
Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig
(LLP) Cymru
7 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd CF24 5PJ.
Dyddiad
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Datganiadau
Cyllid
Datganiad Cyfunol o Incwm Cynhwysfawr
am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2018

Mae pob un o'r canlyniadau uchod yn deillio o weithrediadau parhaus.
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Datganiad Cyfunol o Newidiadau mewn Arian wrth Gefn
am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2018
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Datganiad Cyfunol o'r Sefyllfa Ariannol
ar 31 Rhagfyr 2018

Cafodd y datganiadau ariannol ar dudalennau 45 i 74 eu cymeradwyo gan y Bwrdd ar 4 Ebrill 2019 ac fe'u
llofnodwyd ar ei ran gan:
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Cadeirydd y Bwrdd - Mrs S Lee

Dirprwy Gadeirydd y Bwrdd - Mrs K Smart

Ysgrifennydd - Mrs A Hinchey

Datganiad cyfunol o lif arian

am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2018
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Nodiadau i’r
datganiadau ariannol
1

Prif bolisïau cyfrifyddu

Sail paratoi
Ymgorfforwyd y Gymdeithas dan Ddeddf
Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau
Budd Cymunedol 2014 (rhif cofrestru: 21114R)
ac mae'n landlord cymdeithasol cofrestredig (Rhif
cofrestru Cynulliad Cenedlaethol Cymru: L032).
Mae'r Gymdeithas yn endid budd cyhoeddus a
mabwysiadodd reolau elusennol y daethant i rym o
20 Ionawr 2005.
Caiff is-gwmnïau ym mherchnogaeth lwyr y
Gymdeithas eu hymgorffori fel cwmnïau atebolrwydd
cyfyngedig dan Ddeddf Cwmnïau 2006. Rhestrir y
rhain isod dan “sail y cyfuno” ac yn nodyn 30.
Sail cyfuno
Mae'r cyfrifon cyfunol yn cynnwys canlyniadau Wales
& West Housing Association Limited (y “Gymdeithas”)
a'i hymgymeriadau is-gwmni masnachu: Cambria
Maintenance Services Limited (“Cambria”), Enfys
Developments Limited (“Enfys”), Castell Ventures
Limited (“Mentrau Castell”) a Castell Homes
Limited (“Cartrefi Castell”). Mae cyfrifon cyfunol yn
ofynnol dan Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol
a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014. Wales &
West Housing Association Limited yw'r endid rhiant
a'r endid rhiant sylfaenol.
Sail cyfrifyddu
Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â safonau
adrodd ariannol perthnasol yn y Deyrnas Unedig,
gan gynnwys y Datganiad o'r Arfer a Argymhellir ar
gyfer “Cyfrifyddu gan Ddarparwyr Tai Cymdeithasol
Cofrestredig” fel y'i diweddarwyd yn 2014 ("SORP
2014"). Pan fo unrhyw wrthdaro yn codi rhwng
SORP 2014 a safonau adrodd ariannol perthnasol,
bydd SORP yn drech na'r rhain. Mae'r datganiadau
ariannol yn cydymffurfio â'r Gofynion Cyfrifyddu ar
gyfer Landlordiaid Cymdeithasol wedi'u Cofrestru
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yng Nghymru – Penderfyniad Cyffredinol 2015.
Caiff y datganiadau ariannol eu paratoi ar sail
cyfrifyddu cost hanesyddol.
Eiddo tai – dibrisiant a chyfalafu asedau sefydlog
(nodiadau 5, 12 a 23)
Nodir eiddo tai yn ôl eu cost yn llai dibrisiant
cronedig. Cost eiddo yw eu pris prynu ynghyd â
chostau caffael cysylltiedig a chostau uniongyrchol y
broses ddatblygu. Pan fydd y Gymdeithas yn cymryd
perchnogaeth o eiddo dan gytundebau adran
106, prynir y rhain yn aml am lai na'r gost. Mewn
achosion o'r fath, cydnabyddir eiddo o'r fath yn ôl
eu gwir gost, a'r gost briodoledig yw'r gwahaniaeth
rhwng hyn a'r swm a dalwyd ac a ddangosir o fewn
caffael eiddo, a dangosir yr atebolrwydd cyfatebol
fel grant priodoledig.
Caiff “eiddo tai sy'n cael eu hadeiladu” eu datgan yn
ôl y gost a'u trosglwyddo i “eiddo tai cymdeithasol”
ar ôl eu cwblhau. Caiff unrhyw gostau gorbenion y
gellir eu priodoli yn uniongyrchol i ddwyn asedau
sefydlog i gyflwr gweithio ar eu diben bwriadedig,
eu cyfalafu. Caiff gwariant ar brynu tir ac adeiladau
yn y lle cyntaf ei gyfalafu a'i ddatgelu fel rhan o eiddo
tai wrth iddynt gael eu hadeiladu.
Codir dibrisiant ar gost hanesyddol cydrannau
eiddo. Caiff grant ei neilltuo i dir a phrif strwythur
yr eiddo, ond nid i gydrannau eraill. Ni chaiff tir
rhydd-ddaliadol ei ddibrisio. Caiff tir lesddaliadol ei
ddibrisio dros dymor y prydlesi sydd ar ôl. Caiff y
swm dibrisiadwy ei ddileu dros yr oes ddefnyddiol
amcangyfrifedig o'r dyddiad prynu neu drosglwyddo
ar ôl adeiladu. Ni ddibrisir eiddo tai sy'n cael eu
hadeiladu ar hyn o bryd.
Cydnabyddir elw neu golledion ar warediadau
eiddo ar y dyddiad pan fydd gwerthiant yn sicr. Yr
elw neu'r colled sy'n codi ar waredu eiddo yw'r
gwahaniaeth rhwng y pris gwerthu a chyfanswm y

Nodiadau i’r datganiadau ariannol
ar gyfer y flwyddyn sy’n gorffen ar 31 Rhagfyr 2018

1

Prif bolisïau cyfrifyddu (parhad)

gost ddibrisio, ac unrhyw gostau gwaredu cysylltiedig
megis ffioedd cyfreithiol a phrisio. Bydd gofyn addalu'r grant a gafwyd yn wreiddiol ar gyfer eiddo yn
llawn mewn achos gwaredu, dymchwel neu newid
defnydd i weithgarwch anghymwys, ac eithrio mewn
amgylchiadau lle y mae Llywodraeth Cymru o'r farn
bod hynny'n briodol, gall leihau'r swm i'w ad-dalu.
Pan fydd hyn yn codi ar warediad, ychwanegir y
grant i'w ad-dalu a ildiwyd i'r elw neu'r colled ar y
gwarediad hwnnw.

Ceginau: anghenion cyffredinol
17
Ceginau: tai ymddeol 		
20
Toeon 					80
Ffenestri: gosodwyd cyn 2000
20
Ffenestri: gosodwyd ar ôl 2000
40

Gwerthwyd rhai eiddo yn rhannol dan drefniadau
rhanberchnogaeth. Mae gan ddeiliaid ddefnydd
llawn o'r eiddo dan sylw ac maent yn talu rhent sy'n
adlewyrchu'r budd cyfrannol y mae'r Gymdeithas yn
ei gadw. Yn y fantolen, dangosir budd y Gymdeithas
fel cyfran o'r gost hanesyddol wreiddiol, sy'n cyfateb
â'r budd a gedwir. Gall deiliaid brynu rhywfaint o'r
budd hwnnw a gedwir, neu'r holl fudd a gedwir, am
gyfran cyfatebol o'r gwerth ar y farchnad bresennol
pan fydd y pryniant hwnnw yn codi.

Adolygir eiddo tai bob blwyddyn am amhariad. Pan
geir tystiolaeth o amhariad, caiff eiddo tai eu dibrisio
i'w swm adenilladwy.

Pan fydd eiddo tai yn cynnwys dwy gydran fawr
neu fwy y mae ganddynt wahanol oes economaidd
ddefnyddiol, ystyrir pob cydran ar wahân a'u dibrisio
dros eu hoes economaidd ddefnyddiol unigol. Caiff
gwariant sy'n ymwneud â gweithgarwch dilynol i
ddisodli neu adnewyddu cydrannau ei gyfalafu wrth
iddo godi. Codir dibrisiant yn ôl y gost ar sail llinell
syth dros fywyd defnyddiol economaidd disgwyliedig
y gydran fel a ganlyn:
Prif strwythur				
Tai
			
Fflatiau				

blwyddyn
150
100

Cydrannau eraill			
Drysau cefn				
Ystafelloedd ymolchi			
Boeleri					
Offer trydanol 				
Drysau ffrynt 				

blwyddyn
40
30
15
60
30

Caiff cydrannau ar dir lesddaliadol eu dibrisio dros
gyfnod byrrach yr uchod a chyfnod y les sy'n weddill.
Amhariad

Asedau sefydlog eraill (nodyn 13)
Nodir asedau sefydlog diriaethol eraill yn ôl eu cost yn
llai dibrisiant cronedig. Codir dibrisiant ar sail llinell
syth er mwyn dileu'r gost yn llai gwerth gweddilliol
amcangyfrifedig asedau dros eu hoes economaidd
ddefnyddiol ddisgwyliedig fel a ganlyn:
Dosbarth yr ased			
Cerbydau modur 			
Offer swyddfa – paneli PV Solar
Offer swyddfa – arall 			
Offer safle – lifftiau 			
Offer safle – systemau mynediad
drws 					
Offer safle – arall 			
Adeiladau masnachol a swyddfeydd

blwyddyn
2i4
25
3 i 10
10 i 25
10 i 15
3 i 10
hyd at 60

Benthyciadau a bondiau (nodiadau 19 a 20)
Caiff ffioedd trefnu benthyciadau eu cyfalafu ac
yna, eu hamorteiddio ar sail llinell syth dros hyd y
benthyciad. Caiff llog ei gydnabod yn y datganiad
incwm cynhwysfawr ar sail croniadau, gan gynnwys
yr hyn sy'n gysylltiedig â benthyciadau cyswllt â
mynegai lle y gallai'r setliad ariannol gael ei ohirio.
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Prif bolisïau cyfrifyddu (parhad)

Pan geir gwahaniaeth rhwng cyfradd cwpon bondiau
a gyhoeddir i fuddsoddwyr a chyfradd effeithiol
cyhoeddiadau o'r fath, caiff y balans hwn ei ddal
fel premiwm marchnad bond neu ostyngiad ar y
fantolen a'i wasgaru dros gyfnod y bondiau cyfatebol.
Grantiau (nodyn 21)
Dangosir grantiau a geir gan asiantaethau llywodraeth
ganolog ac awdurdodau lleol o fewn credydwyr yn y
fantolen. Caiff grantiau sy'n ymwneud ag asedau eu
cydnabod o fewn incwm ar sail llinell syth dros oes
ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased. Caiff grantiau'r
llywodraeth a geir ar gyfer eiddo tai eu cydnabod
o fewn incwm dros oes ddefnyddiol ddisgwyliedig
strwythur yr eiddo tai.
Pan geir grantiau ymlaen llaw, cânt eu cario ymlaen
fel rhwymedigaethau cyfredol i'w cyfateb yn erbyn
gwariant cyfalaf yn y dyfodol wrth iddo ddigwydd.
Caiff grantiau a geir mewn perthynas â chynlluniau
wedi'u cwblhau neu'r rhai sy'n cael eu hadeiladu, eu
cynnwys o fewn dyledwyr yn y datganiadau ariannol.

Cyfrifwyd yr holl gostau pensiwn fel pe baent wedi
codi o fewn cynlluniau â chyfraniadau wedi'u diffinio,
fel y caniateir gan Safon Adrodd Ariannol 17 (Buddion
Ymddeol), ac nid oes modd nodi asedau'r cynllun
sy'n briodoladwy i'r Grŵp ar wahân ar sail gyson a
rhesymol.
Treth Ar Werth (TAW)
Mae'r Gymdeithas, Cambria a Mentrau Castell yn
creu un grŵp TAW sydd wedi'i eithrio'n rhannol at
ddibenion TAW. Gwneir hawliadau am ad-dalu TAW
ar eitemau sy'n rhai penodol a ganiateir. Mae'r
gwariant a ddangosir yn cynnwys TAW na ellir ei
adennill.
Mae Enfys a Chartrefi Castell wedi'u cofrestru ar
wahân ar ddibenion TAW. Gan bod yr endidau hyn
yn gallu adennill TAW, os bydd yn codi, dangosir y
gwariant heb TAW.
Cronfeydd Wrth Gefn

Mae grantiau yn ad-daladwy dan amgylchiadau
penodol, ar ôl gwerthu eiddo yn bennaf. Caiff grantiau
ad-daladwy o'r fath eu cynnwys o fewn credydwyr yn
y fantolen.

Cedwir cronfa ddynodedig wrth gefn ar gyfer gwaith
trwsio mawr, i ariannu gwaith trwsio mawr i stoc tai
y Gymdeithas yn y dyfodol. Y Bwrdd sy'n gwneud
penderfyniadau ynghylch trosglwyddiadau i'r gronfa
wrth gefn ac o'r gronfa wrth gefn.

Costau pensiwn (nodyn 24 a 29)

Offerynnau ariannol

Mae'r Grŵp yn gwneud taliadau i gynlluniau pensiwn
â buddion wedi'u diffinio ac â chyfraniadau wedi'u
diffinio ar ran ei gyflogeion. Ariannir y cynlluniau
gan gyfraniadau a wneir gan y cyflogeion yn rhannol
a gan y Grŵp yn rhannol, ar gyfraddau a bennir
gan actiwarïaid annibynnol. Buddsoddir asedau'r
cynlluniau â buddion wedi'u diffinio ar wahân i
asedau'r Grŵp mewn cronfeydd aml-gyflogwr a
weinyddir yn annibynnol.

Caiff rhwymedigaethau ac asedau ariannol eu
cydnabod pan fydd y Grŵp yn barti i ddarpariaethau
cytundebol yr offeryn. Ar ôl eu cydnabod yn y lle
cyntaf, mesurir rhwymedigaethau ac asedau ariannol
yn ôl eu cost wedi'i amorteiddio. Caiff asedau ariannol
eu dad-gydnabod pan fydd yr hawliau cytundebol
yn dod i ben. Caiff rhwymedigaeth ariannol ei
dad-gydnabod pan ddiddymir y rhwymedigaeth
gytundebol.
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018
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Dadansoddiad o drosiant a chostau

Mae’r trosiant yn cynrychioli incwm rhent a thal gwasanaeth (heb gynnwys eiddo gwag), Rhodd
Cymorth, ffioedd na grantiau ar sail refeniw a gafwyd. Daw’r holl drosiant o weithrediadau yn y
Deyrnas Unedig.

(a) Manylion trosiant, costau gweithredu a gwarged gweithredu
Costau
Gwarged
Trosiant gweithredu gweithredu
2018
2018
2018
£'000
£'000
£'000
Gosodiadau tai cymdeithasol
Gweithgareddau tai
cymdeithasol
Rhodd Cymorth
Gweithgareddau y tu allan i
faes y tai cymdeithasol
Gosod eiddo
Arall
Cyfanswm

61,560

(46,745)

1,625

78
1,718
64,981

-

(86)
(1,945)
(48,776)

Y GYMDEITHAS
Costau Gwarged
Trosiant gweithredu gweithredu
2017
2017
2017
£'000
£'000
£'000

14,815

57,321

1,625

1,448

(8)
(227)
16,205

139
2,018
60,926

(42,830)

-

(181)
(2,152)
(45,163)

14,491

1,448

(42)
(134)
15,763

Mae’r adansoddiad uchod yn cynrychioli canlyniadau'r Gymdeithas, sef yr unig Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig yn y Grŵp. Cyfrannodd ei his-fentrau fel a ganlyn at y gwarged gweithredol: Cambria
£1,442,000 (2017: £1,162,000), Enfys £177,000 (2017: £103,000), Mentrau Castell colled o £9,000
(2017: gwarged o £92,000) a Cartrefi Castell £52,000 (corfforwyd yn gyntaf yn 2018). Ar ôl didynnu
Rhodd Cymorth, sy'n cael ei ddileu wrth gyfuno, mae hyn yn mynd â gwarged gweithredol a nododd
y Gymdeithas o £16,205,000 (2017: £15,763,000) i warged gweithredu a adroddodd y Grŵp o
£16,242,000 (2017: £15,672,000).
Mae dadansoddiad manwl o'r trosiant tai cymdeithasol a chostau gweithredu cysylltiedig yn cael ei
ddarparu yn nodyn 2(b). Mae rheoli gweithrediadau yn cynrychioli costau system "Sut rydym yn
rhedeg ein busnes" y Gymdeithas ar gyfer rhedeg gweithrediadau craidd y sefydliad. Mae
gwasanaethau rheoli tenantiaeth yn cynrychioli costau system "Rydw i eisiau cartref" y Gymdeithas
ar gyfer gweinyddu gosodiadau, y system "Talu fy rhent" ar gyfer casglu derbynebau rhent a'r system
"Ymddygiad gwrthgymdeithasol" ar gyfer ymdrin â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol. System
allweddol arall y Gymdeithas yw "Atgyweiria fy nghartref" ar gyfer gweinyddu atgyweiriadau i eiddo,
gyda chostau hynny’n cael eu rhannu rhwng cynnal a chadw rheolaidd, gwariant atgyweiriadau mawr
a rheoli amnewid cydrannau yn y dadansoddiad a ganlyn. Mae costau datblygu a costau eraill yn
cynrychioli’r costau cyffredinol datblygu hynny nad ydyn nhw’n cael eu priodoli'n uniongyrchol i ddod
ag asedau sefydlog i’w cyflwr gweithredol ar gyfer eu pwrpas a fwriadwyd. Mae gorbenion canolog
yn cael eu dyrannu ar sail defnyddio personél allweddol ym mhob ardal.
Gweler cysoniad o’r cyfrifon rheoli yn nodyn 2(c).
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(b) Manylion incwm a gwariant gosod eiddo tai cymdeithasol
Y GYMDEITHAS
Anghenion
Tai
cyffredinol
2018
2017
Llety a cymdeithasol
a thai
eraill Cyfanswm Cyfanswm
gwarchod chymorth
£’000
£’000
£’000
£’000
£’000
Incwm
Rhent derbyniadwy
Incwm tâl gwasanaeth
Incwm grant ar gyfer gwasanaethau
cymorth
Amorteiddio tai cymdeithasol a
grantiau eraill y llywodraeth
Trosiant o osod tai cymdeithasol

51,560
5,663

1,146
-

60
-

52,766
5,663

49,507
4,539

-

345

-

345

601

2,786

-

-

2,786

2,674

60,009

1,491

60

61,560

57,321

Costau gweithredu
Rheoli gweithrediadau
Gwasanaethau rheoli tenantiaeth
Taliadau gwasanaeth
Cynnal a chadw arferol
Gwariant ar gyfer atgyweiriadau mawr
Rheoli amnewid cydrannau
Drwgddyledion
Dibrisiant eiddo tai
Datblygiadau a chostau eraill

(4,535)
(4,890)
(6,297)
(11,541)
(5,549)
(1,384)
(757)
(9,828)
(1,331)

(66)
(71)
(168)
(81)
(20)
(11)
(143)
(19)

(11)
(12)
(3)
(2)
(23)
(3)

(4,612)
(4,973)
(6,297)
(11,709)
(5,630)
(1,407)
(770)
(9,994)
(1,353)

(4,653)
(4,558)
(5,414)
(10,510)
(5,070)
(1,378)
(558)
(9,330)
(1,359)

Costau gweithredu ar osod tai
cymdeithasol

(46,112)

(579)

(54)

(46,745)

(42,830)

13,897

912

6

14,815

14,491

604

6

15

625

727

Gwarged gweithredu ar osod tai
cymdeithasol
Memorandwm o wybodaeth:
Rhent ag ildiwyd oherwydd eiddo
gwag

Caiff costau gwaith trwsio a chynnal a chadw eu cyfrif fel costau a gafwyd ar sail y gwaith a oedd wedi
cael ei wneud ar ddyddiad y fantolen.
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Dadansoddiad o drosiant a chostau (parhad)

(c) Dadansoddiad o incwm a gwariant

Incwm
Rhent derbyniadwy
Incwm tâl gwasanaeth
Incwm cefnogi pobl
Incwm Amrywiol
Amorteiddiad
Rhodd Cymorth
Gosodiadau tu allan i tai
cymdeithasol
Gweithgareddau tu allan i
tai cymdeithasol
Trosiant
Costau gweithredu
Rheoli gweithrediadau
Gwasanaethau rheoli
tenantiaethau
Taliadau gwasanaeth
Dibrisiant taliadau
Cynnal a chadw arferol
Gwariant ar atgyweiriadau
mawr
Rheoli amnewid cydrannau
Drwgddyledion
Dibrisiant eiddo tai
Datblygiadau a chostau
eraill
Costau Staff
Gorbenion
Dibrisiant eraill
Amorteiddiad
Gosodiadau tu allan I tai
cymdeithasol
Gweithgareddau tu allan i
tai cymdeithasol
Costau gweithredu
Gwarged gweithredu

Dadansoddiad o
Rhodd weithgareddau
Is-gwmni i tu allan I faes tai
rhiant
cymdeithasol
£’000
£’000

Y GYMDEITHAS
Dyrannu
2018
costau
canolog Cyfanswm
£’000
£’000

2017
Cyfrifon
Rheoli
£’000

2018
Cyfrifon
Rheoli
£’000

48,894
6,619
380
532
-

52,647
6,751
345
539
-

1,625

119
(1,088)
(539)
-

2,786
-

52,766
5,663
345
2,786
1,625

-

-

-

78

-

78

56,425

60,282

1,625

1,718
288

2,786

1,718
64,981

-

-

-

-

(4,612)

(4,612)

(5,285)
(464)
(8,811)

(5,254)
(469)
(10,132)

(1,010)

859
14
-

(4,973)
(1,447)
(567)

(4,973)
(5,842)
(455)
(11,709)

(3,909)
(558)
(9,330)

(4,349)
(770)
(9,994)

(438)
-

-

(843)
(1,407)
-

(5,630)
(1,407)
(770)
(9,994)

(10,447)
(3,616)
(916)
2,674

(10,778)
(4,198)
(919)
2,786

(177)
-

-

(1,176)
10,778
4,198
919
(2,786)

(1,353)
-

-

(86)

(86)

(784)
(2,786)
-

(1,945)
(48,776)
16,205

(40,662)
15,763

(44,077)
16,205

(1,625)
-

(1,161)
(288)
-
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3

Cyfarwyddwyr a chyflogeion

(a) Taliadau Cyfarwyddwyr
Dyma’r tâl a dalwyd i gyfarwyddwyr (a ddiffinnit fel aelodau o’r Bwrdd a’r swyddogion gweithredol) y
Grŵp a’r Gymdeithas:
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
Taliadau cyfanredol y swyddogion gweithredol, ac eithrio cyfraniadau pensiwn
467
453
Taliadau cyfanredol Aelodau'r Bwrdd
Taliadau y cyfarwyddwr sydd ar y cyflog uchod (y Prif Weithredwr), ac eithrio
cyfraniadau pensiwn
143
141
69
64
Cyfraniadau pensiwn ynglyn â swyddogion gweithredol

Mae buddion ymddeol yn cronni dan gynlluniau â buddion wedi'u diffinio (nodyn 29). Mae'r Prif
Weithredwr yn aelod gohiriedig o gynllun pensiwn cyfraniadol (Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro
Morgannwg). Nid oes unrhyw ychwanegiadau neu amodau arbennig yn berthnasol ac nid yw'r
Gymdeithas yn gwneud unrhyw gyfraniad i unrhyw drefniant pensiwn unigol.
Roedd nifer cyfwerth ag amser llawn y personél rheoli allweddol (gan gynnwys y Prif Weithredwr) yr
oedd eu tâl (heb gynnwys cyfraniadau pensiwn) a oedd yn daladwy yn ystod y cyfnod yn dod dan y
bandiau canlynol, fel a ganlyn:

£90,000 – £99,999
£100,000 – £109,999
£110,000 – £119,999
£120,000 – £129,999
£140,000 – £149,999

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
1
2
1
1
1
1
1

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
Treuliau a ad-dalwyd i gyfarwyddwyr nad ydynt yn gymwys ar gyfer trethiant yn
y Deyrnas Unedig
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Cyfarwyddwyr a chyflogeion (parhad)

(b) Gwybodaeth am gyflogeion
Nifer cyfartalog y staff (gan gynnwys swyddogion gweithredol) a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn oedd:

Gwirioneddol
Cyfwerth a llawn amser

Costau staff
Cyflogau
Costau nawdd cymdeithasol
Costau pensiwn
Cyfanswm costau staff

4

Y GYMDEITHAS
2018
2017
Staff
Staff
404
408
354
358

2018
Staff
637
565

GRŴP
2017
Staff
620
546

2018
£’000

2017
£’000

2018
£’000

2017
£’000

16,737
1,462
1,082
19,281

15,858
1,406
1,030
18,294

11,377
1,003
941
13,321

11,083
984
912
12,979

2018
£’000

GRŴP
2017
£’000

11,414
(2,786)
770

10,765
(2,674)
558

Gwarged Gweithredol

Nodir elw ar gyfer y flwyddyn yn sgil
gweithgareddau sy'n parhau ar ôl codi
tâl/(credydu):
Dibrisiant
Amorteiddiad
Drwgddyledion
Tâl yr archwilwyr:
- Yn rhinwedd eu swydd fel archwilwyr
- Yng nghyswllt gwasanaethau eraill
Rhenti prydlesau gweithredol:
- Tir ac adeiladau
- Asedau eraill

Y GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000

11,381
(2,786)
770

10,719
(2,674)
558

42
4

42
8

27
4

27
8

23
10

40
8

3
10

40
8
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Gwarged ar werthu asedau sefydlog tai
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2017
2018
£’000
£’000

Elw yn sgil gwerthu
– Eiddo PCCI
– Eiddo tai eraill
Cost gwerthu:
– Eiddo PCCI (nodyn 14)
– Grant PCCI (nodyn 22)
– Cost Eiddo Tai (nodyn 12)
– Dibrisiant Eiddo Tai (nodyn 12)
– Amorteiddiad grant eiddo tai (nodyn 21)
– Cynllun Cymorth Prynu (nodyn 14)
Amrywiol (costau)/incwm
Gwarged gwerthu asedau sefydlog

6

1,079
599

1,270
982

(1,034)
78
(122)
48
(48)
(197)
(6)
397

(1,292)
36
(117)
8
(17)
(264)
48
654

Rhwymedigaethau digwyddiadol

Mae'r Gymdeithas yn amorteiddio grantiau'r llywodraeth dros oes ddefnyddiol yr eiddo, fel sy'n
ofynnol dan SORP 2014. Er nad oes gan y Gymdeithas gynlluniau ar hyn o bryd i werthu ei thir a'i
hadeiladau tai, pe bai'n gwneud hynny gellid gorfod ad‐dalu grantiau'r llywodraeth. Cyfanswm yr
atebolrwydd digwyddiadol ar 31 Rhagfyr 2018 yw £64,246,000 (2017: £61,865,000). Mae hyn yn
cynrychioli symiau amorteiddiedig cyfanredol tai cymdeithasol a grantiau eraill y llywodraeth o
£64,309,000 (2017: £61,925,000) ac eithrio amorteiddio grantiau nad ydyn nhw’n ad‐daladwy o
£63,000 (2017: £60,000).
Mae'r Gymdeithas yn aelod gyflogwr sy'n rhan o TPT Retirement Solutions Growth Plan. Mae hwn yn
gynllun pensiwn aml‐gyflogwr, sydd yn rhan fwyaf o agweddau yn drefniant prynu arian ond sydd
hefyd yn cynnwys rhai gwarantau. Mae gweithwyr y Gymdeithas wedi bod yn rhan o’r Cynllun Twf yn
bennaf drwy ddefnyddio cyfraniadau gwirfoddol ychwanegol (AVC). Yn unol â Rheoliadau 2005
Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol (Dyledion Cyflogwyr ar adeg Tynnu’n Ôl), gall dyled posibl godi yn
achos cyflogwyr sy'n rhan o’r Cynllun Twf. Bydd y ddyled yn crisialu dim ond pe bai’r Gymdeithas yn
rhoi'r gorau i gymryd rhan yn y cynllun neu pe bai’r cynllun yn dirwyn i ben ar adeg pan nad yw'n cael
ei gyllido'n llawn ar sail prynu allan. Mae'r Gymdeithas wedi cael ei hysbysu gan TPT Retirement
Solutions mai’r amcangyfrif o ddyled cyflogwyr wrth dynnu allan o'r cynllun yn seiliedig ar sefyllfa
ariannol y cynllun ar 30 Medi 2017 oedd £429,000. Mae darpariaeth o ran gwerth presennol y
cyfraniadau diffyg a ragwelir yn y dyfodol wedi cael ei gydnabod y swm o £0.2 miliwn (2017: £0.3
miliwn).
Gallai dyled cyflogwr hefyd godi ar dynnu'n ôl o brif drefniadau cynllun pensiwn cyflog terfynol
buddiannau diffiniedig y Gymdeithas drwy'r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS). Dyled
amcangyfrifedig y cyflogwr yn achos y Gymdeithas ar dynnu'n ôl o'r cynllun SHPS, yn seiliedig ar
sefyllfa ariannol y cynllun ar 30 Medi 2017, oedd £61.2 miliwn. Gan fod digwyddiadau a allai grisialu'r
ddyled yn annhebygol o godi yn y dyfodol agos, ni ystyrir fod unrhyw ddarpariaeth benodol yn
angenrheidiol. Nodir bod darpariaeth o ran gwerth presennol y cyfraniadau diffyg a ragwelir yn y
dyfodol wedi cael ei chydnabod yn y swm o £12.2 miliwn (2017: £8.8 miliwn).
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Rhwymedigaethau digwyddiadol (parhad)

Mae dyled cyflogwr wedi codi gan bod y Gymdeithas wedi tynnu'n ôl o'r trefniant cynllun pensiwn cyflog
terfynol gyda Chronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae cyfanswm amcangyfrifedig y dyled
cyflogwr yn cael ei drafod o hyd, ond mae swm o £1.6 miliwn (2017: £1.7 miliwn) wedi cael ei gydnabod
yn y fantolen er mwyn talu'r ddyled hon.

7

Llog sydd i’w dderbyn

Llog sydd i'w dderbyn o fuddsoddiadau
Llog sydd I'w dderbyn o fewn y grwp
Cyfanswm llog i'w dderbyn

8

2018
£’000
147
147

GRŴP
2017
£’000
52
52

Y GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
144
52
32
29
176
81

Llog taladwy
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000

Ar fenthyciadau banc a gorddrafftiau a benthyciadau eraill:
Yn ad-daladwy'n gyfan gwbl neu'n rhannol mewn mwy na 5 mlynedd
Llog priodoledig o gyfrifiad cyfradd llog effeithiol
Llog sy'n daladwy i gronfeydd ad-dalu
Cyfanswm y llog taladwy

9

8,196
25
1
8,222

7,441
59
2
7,502

Eitemau Eithriadol

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
Cynnydd mewn darpariaeth pensiwn yn dilyn prisiad bob tair blynedd (nodyn 24)
(4,379)
(3,497)
Costau toriadau o ad-dalu benthyciadau tai
Colled ar eiddo a ddelir i'w gwerthu
(600)
(342)
Symudiad mewn gwerth tir
(184)
Rhyddhau/(croniad) darpariaeth les
136
(136)
Adferiad balans cronfa ad-dalu
(93)
Cyfanswm yr eitemau eithriadol
(8,524)
(571)

Mae'r costau torri yn ymwneud ag ail-ariannu benthyciad syndicetiedig etifeddol, lle'r oedd y gwerth
wrth ail-ariannu yn uwch na'r cyfraddau llog sefydlog dros y tymor a oedd yn weddill a'r costau o dorri'r
benthyciadau hyn.
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Treth Gorfforaeth
2018
£’000

Treth gyfredol
Treth Gorfforaeth y DU ar 19% (2017: 19.75%)
Tal trethiant cyfredol
Treth a ohiriwyd
Tarddian a gwrthdroi gwahaniaethau amseru
Treth ar weithgareddau cyffredin

2017
£’000

2018
£’000

2017
£’000

19
19

1
1

19
19

1
1

19

1
2

19

1

Mabwysiadodd y Gymdeithas statws elusennol o 20 Ionawr 2005 ymlaen. Nid oes disgwyl y bydd
unrhyw Dreth Gorfforaeth yn codi ar ôl y dyddiad hwnnw ar weithgareddau sy’n ymwneud yn
uniongyrchol ag amcanion a gweithgareddau elusennol y Gymdeithas. Mae treth yn daladwy ar yr
incwm tariff cyflenwi trydan a dderbyniwyd o ran paneli solar a osodwyd ar doeau nifer o eiddo’r
Gymdeithas.
Mae gweddill aelodau’r Grŵp yn atebol i dalu Treth Gorfforaeth ar y gyfradd dreth sydd mewn grym.
Mae unrhyw elw trethadwy cyfredol gan Cambria, Enfys a Castell wedi cael eu cwtogi i £dim drwy
drosglwyddo’r elw cyfan i'r Gymdeithas, gan elwa ar ryddhad Rhodd Cymorth. Darparir yn llawn ar gyfer
rhwymedigaethau treth gohiriedig fel y maent yn codi.

11

Unedau dan reolaeth

Anghenion cyffredinol ac ymddeol
Gofal ychwanegol
Rheolwr cynllun
Rhent canolradd
Llety a Chymorth
Eraill
Unedau tai gymdeithasol
Rhan-berchnogaeth
Eiddo a reoli ar ran perchnogion
Masnachol
Unedau nad ydynt yn dai
cymdeithasol
Cyfanswm yr unedau dan
berchnogaeth/rheolaeth

Unedau
agoriadol
ar Adeiladau Eiddo a
1 Ion 2018 newydd brynwyd
10,081
146
1
169
8
129
67
153
1
11
10,551
214
1
26
1,159
3
-

Unedau
i'w
gwerthu
(18)
(3)
(21)
1

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
Unedau yn
cau
31 Rhag
Trosglwyddo
2018
6
10,216
169
(3)
5
(1)
192
154
11
2
10,747
(1)
25
(1)
1,158
4

1,188

-

-

1

(2)

1,187

11,739

214

1

(20)

-

11,934

Roedd y tai cymdeithasol sydd ar gael yn cynnwys 107 o unedau gwag fel yr oedd pethau ar 31 Rhagfyr 2018
(2017: 157 o unedau).
Hefyd, mae gan y Gymdeithas buddiant mewn 43 (2017: 39) uned PCCI a 211 Cynllun Cymorth Prynu (2017: 211).
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Asedau diriaethol sefydlog – tai, tir ac adeiladau

Eiddo
Eiddo Tai
Rhan- rhent ar y
Cymdeithasol berchnogaeth farchnad
£’000
£’000
£’000
Cost
Ar 1 Ionawr 2018
Eiddo a gaffaelwyd
Trosglwyddiad o fuddsoddiadau
asedau sefydlog (nodyn 14)
Eiddo tai cymdeithasol a gwblhawyd
Unedau Cymorth Prynu a gwblhawyd
(nodyn 14)
Costau priodoledig
Cydrannau ychwanegol at eiddo
presennol
Cael gwared ar gydrannau
Cael gwared ar eiddo (nodyn 5)
Trosglwyddiad i asedau sefydlog eraill
(nodyn 13)
Trosglwyddiad i asedau cyfredol
Ail-ddosbarthu eiddo
Ar 31 Rhagfyr 2018

GRŴP
Eiddo
wrthi'n
cael ei
adeiladu Cyfanswm
£’000
£’000

620,278
332

689
-

901
-

41,089
28,416

72
22,316

-

-

(22,316)

11,130

-

-

(981)
(182)

8,476
(3,585)
(122)

13
(3)
-

-

(91)
(721)
64
658,149

(64)
635

901

Dibrisiant
Ar 1 Ionawr 2018
Tal am y flwyddyn
Cael gwared ar gydrannau
Cael gwared ar eiddo sy'n dai (nodyn 5)
Trosglwyddiad i asedau cyfredol
Ail-ddosbarthu eiddo
Ar 31 Rhagfyr 2018

110,735
9,981
(3,585)
(48)
(210)
20
116,893

152
5
(3)
(20)
134

80
8
88

-

Gwerth llyfr net
Ar 31 Rhagfyr 2018
Ar 1 Ionawr 2018

541,256
509,543

501
537

813
821

45,068
41,089

(958)
45,068

2018
£’000
Mae'r eiddo sy'n dai yn cynnwys:
Tir rhydd-ddaliadaol ac adeiladau
Tir ac adeiladau ar brydles hir
Tir ac adeiladau ar brydles fer
Cyfanswm tai, tir ac adeiladau

681,257
23,427
69
704,753

662,957
28,748
72
(981)
10,948
8,489
(3,588)
(122)
(91)
(1,679)
704,753
110,967
9,994
(3,588)
(48)
(210)
117,115
587,638
551,990
2017
£’000
639,590
23,298
69
662,957
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12 Asedau diriaethol sefydlog – tai, tir ac adeiladau (parhad)
Eiddo
Eiddo Tai
Rhan- rhent ar y
Cymdeithasol berchnogaeth farchnad
£’000
£’000
£’000
Cost
Ar 1 Ionawr 2018
Eiddo a gaffaelwyd
Trosglwyddiad o fuddsoddiadau
asedau sefydlog (nodyn 14)
Eiddo tai cymdeithasol a gwblhawyd
Unedau Cymorth Prynu a gwblhawyd
(nodyn 14)
Costau priodoledig
Cydrannau ychwanegol at eiddo
presennol
Cael gwared ar gydrannau
Cael gwared ar eiddo (nodyn 5)
Trosglwyddiad i asedau sefydlog
(nodyn 13)
Trosglwyddiad i asedau cyfredol
Ail-ddosbarthu eiddo
Ar 31 Rhagfyr 2018

Y GYMDEITHAS
Eiddo
wrthi'n
cael ei
adeiladu Cyfanswm
£’000
£’000

620,278
332

689
-

901
-

40,912
28,222

72
22,316

-

-

(22,316)

11,130

-

-

(981)
(182)

8,476
(3,585)
(122)

13
(3)
-

-

(91)
(721)
64
658,149

(64)
635

901

Dibrisiant
Ar 1 Ionawr 2018
Tal am y flwyddyn
Cael gwared ar gydrannau

110,735
9,981
(3,585)

152
5
(3)

80
8
-

-

110,967
9,994
(3,588)

Cael gwared ar eiddo sy'n dai (nodyn 5)
Trosglwyddiad i asedau cyfredol
Ail-ddosbarthu eiddo
Ar 31 Rhagfyr 2018

(48)
(210)
20
116,893

(20)
134

88

-

(48)
(210)
117,115

Gwerth llyfr net
Ar 31 Rhagfyr 2018
Ar 1 Ionawr 2018

541,256
509,543

501
537

813
821

44,697
40,912

(958)
44,697

2018
£’000
Mae'r eiddo sy'n dai yn cynnwys:
Tir rhydd-ddaliadaol ac adeiladau
Tir ac adeiladau ar brydles hir
Tir ac adeiladau ar brydles fer
Cyfanswm tai, tir ac adeiladau

680,886
23,427
69
704,382

662,780
28,554
72
(981)
10,948
8,489
(3,588)
(122)
(91)
(1,679)
704,382

587,267
551,813
2017
£’000
639,413
23,298
69
662,780

Dangosir gwaith y codwyd tâl ar eiddo sy’n bodoli’n barod sydd wedi cael eu cyfalafu uchod dan
ychwanegiadau cydran at eiddo presennol. Roedd y gwaith y codwyd tal amdano yn y datganiad o
gyfrif incwm cynhwysfawr (net o gostau staff cysylltiedig) yn ystod 2018 yn gyfanswm o £4,350,000
(2017: £3,909,000).
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Asedau diriaethol sefydlog eraill

Cerbydau
Modur
£’000
Cost
Ar 1 Ionawr 2018
Ailddosbarthu
Ychwanegiadau
Trosglwyddo o asedau
cyfredol
Trosglwyddo o asedau
sefydlog eiddo (nodyn 12)
Gwarediadau
Ar 31 Rhagfyr 2018
Dibrisiant
Ar 1 Ionawr 2018
Ailddosbarthu
Tal am y flwyddyn
Dilewyd ar ol gwaredu
Ar 31 Rhagfyr 2018
Gwerth llyfr net
Ar 31 Rhagfyr 2018
Ar 1 Ionawr 2018

253
-

Dibrisiant
Ar 1 Ionawr 2018
Tal am y flwyddyn
Dilewyd ar ol gwaredu
Ar 31 Rhagfyr 2018
Gwerth llyfr net
Ar 31 Rhagfyr 2018
Ar 1 Ionawr 2018

4,902
(6)
551

Eiddo
swyddfa
ryddddaliad
£’000

GRŴP

Cyfanswm
£’000

7,647
6
454

776
-

11,578
1

25,156
1,006

-

-

-

143

-

143

-

-

-

91

-

91

(33)
220

(167)
5,280

(439)
7,668

1,010

11,579

(639)
25,757

203
26
(30)
199

2,877
(3)
604
(154)
3,324

4,575
3
476
(438)
4,616

136
17
153

559
297
856

8,350
1,420
(622)
9,148

21
50

1,956
2,025

3,052
3,072

857
640

10,723
11,019

Cerbydau
Modur
£’000
Cost
Ar 1 Ionawr 2018
Ychwanegiadau
Trosglwyddo o asedau
cyfredol
Trosglwyddo o asedau
cyfredol (nodyn 12)
Gwarediadau
Ar 31 Rhagfyr 2018

Offer
swyddfa
£’000

Eiddo
masnachol
rhyddCyfarpar
ddaliad
safle
£‘000
£’000

Offer
swyddfa
£’000

Eiddo
Cyfarpar masnachol
rhyddsafle
£‘000
£’000

16,609
16,806

Y GYMDEITHAS
Eiddo
swyddfa
rydd- Cyfanswm
£’000
£’000

61
-

4,823
551

7,571
423

776
-

11,578
1

24,809
975

-

-

-

143

-

143

-

-

-

91

-

91

61

(167)
5,207

(415)
7,579

1,010

11,579

(582)
25,436

61
61

2,801
604
(154)
3,251

4,508
469
(414)
4,563

136
17
153

559
297
856

8,065
1,387
(568)
8,884

-

1,956
2,022

3,016
3,063

857
640

10,723
11,019

16,552
16,744

62
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Buddsoddiadau asedau sefydlog – Cymorth Prynu ac PCCI
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2017
Perchnogaeth
Perchnogaeth
Cartref Cost
Cymorth Cartref Cost
Isel Cyfanswm
Isel Cyfanswm
Prynu
£’000
£’000
£’000
£’000
£’000
1,591
11,044
9,717
1,421
11,138
432
432
181
181
2018

Ar 1 Ionawr 2018
Costau priodoledig
Ailddosbarthu o dai cymdeithasol
(nodyn 12)
Gwarediadau (nodyn 5)
Ar 31 Rhagfyr 2018

Cymorth
Prynu
£’000
9,453
(72)
(197)
9,184

981
(1,034)
1,970

909
(1,231)
11,154

(264)
9,453

1,281
(1,292)
1,591

1,281
(1,556)
11,044

Mae benthyciadau Cymorth Prynu ar gyfer achub morgeisi a benthyciadau ecwiti i berchnogion
cartrefi nad oeddent fel arall yn gallu fforddio eu cartref yn llawn drwy ddefnyddio morgeisi
masnachol, o dan y cynllun a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r grant buddsoddi (nodyn 22)
yn cynrychioli’r cyllid a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y benthyciadau uchod. Mae'r
benthyciadau hyn yn cael eu datgan ar gost yn unol â SORP Tai 2014.
Mae Perchentyaeth Cost Isel yn cynrychioli cyfran y Gymdeithas mewn eiddo, lle mae llai na 100% o
berchnogaeth yr eiddo fel y’i gwerthir, yn bennaf dan drefniadau Adran 106 lle mae benthyciadau
ecwiti wedi cael eu gwneud, o dan drefniadau perchentyaeth cost isel, i berchnogion cartrefi nad
oeddent fel arall yn gallu fforddio eu cartref yn llawn drwy ddefnyddio morgeisi masnachol. Caiff
benthyciadau ecwiti eu cynnwys yn y fantolen ar gost hanesyddol.
Mae gan y Gymdeithas hawl i gyfran o werth y farchnad sy’n cyfateb i’r buddiant ecwiti ar yr adeg pan
fydd perchnogion cartrefi naill ai’n gwaredu eu heiddo Cymorth Prynu neu Berchentyaeth Cost Isel
neu pan fyddan nhw’n dewis ail brynu rhywfaint o’r benthyciad ecwiti neu’r cyfan.

15

Buddsoddiadau asedau sefydlog - eraill

Ar 1 Ionawr
Ychwanegiadau
Trosglwyddiadau
Newid mewn gwerth teg
Ar 31 Rhagfyr

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
2,843
3,845
3,484
(38)
(1,000)
(24)
(2)
6,265
2,843

Mae balansau cloi yn cynrychioli buddsoddiadau i ddiwallu’r cronfeydd llog wrth gefn sydd eu hangen
ar rai benthyciadau tymor hir.
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018

16

Stoc

Mae gwaith ar y gweill yn cynrychioli eiddo sydd wrthi’n cael eu hadeiladu y bwriedir eu gwerthu ar
ôl eu cwblhau.
GRŴP
Y GYMDEITHAS
2018
2017
2018
2017
£’000
£’000
£’000
£’000
Eiddo wedi'i cwblhau
213
Gwaith ar y gweill
412
Cyfanswm stoc
213
412
-

17

Dyledwyr masnachol a chyffredinol: symiau sy’n dod yn ddyledus o
fewn blwyddyn

Dyledwyr rhenti a thaliadau gwasanaeth
Darpariaeth drwgddyledion - rhenti a thaliadau
Dyledwyr Cyfalaf
Dyledwyr Grant Cyllid Tai
Balansau o fewn y grwp - benthyciadau
Balansau o fewn y grwp - Rhodd Cymorth
Benthyciadau i gyflogeion
Eiddo sy'n cael eu dal i'w gwerthu
Dyledwyr a rhagdaliadau eraill
Cyfanswm dyledwyr a ddau'n ddyledus o fewn
blwyddyn

18

2018
£’000
4,624
(2,434)
2,041
615
34
1,904
1,494

GRŴP
2017
£’000
3,897
(1,953)
2,728
439
30
1,144
1,553

8,278

7,838

Y GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
4,624
3,897
(2,434)
(1,953)
2,041
2,728
615
439
433
582
1,625
1,448
34
30
1,904
1,144
1,269
1,312
10,111

9,627

Dyledwyr masnachol a chyffredinol: symiau sy’n dod yn ddyledus ar ôl
mwy na blwyddyn
2018
£’000

Dyledwyr Grant Cyllid Tai
Balansau o fewn y grwpiau - benthyciadau
Cyfanswm dyledwyr sy'n ddyledus ar ol mwy na
blwyddyn

GRŴP
2017
£’000

Y GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000

24,033
-

19,873
-

24,033
25

19,873
75

24,033

19,873

24,058

19,948
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Credydwyr: symiau a ddaw’n ddyledus o fewn blwyddyn

Benthyciadau tai (nodyn 20)
Benthyciadau Tir ar gyfer Tai
Incwm rhenti a gwasanaeth a dderbyniwyd ymlaen llaw
Grantiau a dderbyniwyd ac sy'n dderbyniadwy ymlaen
llaw
Grantiau priodoledig (nodyn 23)
Treth gorfforaethol
Trethiant a nawdd cymdeithasol
Darpariaeth pensiynau (nodyn 24)
Incwm gohiriedig cronfeydd ad-dalu
Llog cronedig
Premiwm cyhoeddi'r farchnad bondiau
Balansau o fewn y grwp
Croniadau ac incwm gohiriedig arall
Cyfanswm credydwyr a ddaw'n ddyledus o fewn
blwyddyn

2018
£’000
93
8,531
2,314

GRŴP
2017
£’000
4,808
6,136
2,258

Y GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
93
4,808
8,531
6,136
2,314
2,258

5,254
126
19
444
1,705
755
2,442
291
7,706

4,622
57
1
415
1,424
627
1,572
42
6,587

5,254
126
19
311
1,705
755
2,442
291
355
4,242

4,622
57
1
314
1,424
627
1,572
42
251
4,295

29,680

28,549

26,438

26,407

Dangosir benthyciadau tai yn net o ffioedd benthyciadau wedi eu cyfalafu o £dim (2017: £223,000).
Incwm gohiriedig cronfa suddo; mae’n rhaid i rai preswylwyr gyfrannu tuag at gostau cynnal a chadw
eu heiddo. Caiff arian a dderbynnir cyn gwariant cynnal a chadw cysylltiedig eu credydu i gyfrifon
incwm gohiriedig y gronfa suddo, lle rhoddir llog.
Mae'r premiwm cyhoeddi marchnad bond yn ymwneud â'r gwahaniaeth rhwng cyfraddau cwpon
bondiau a chyfradd wirioneddol y cyhoeddiadau bond. Gwasgarir y balans hwn dros dymor y bond.
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Credydwyr: symiau a ddaw’n ddyledus ar ol mwy na blwyddyn

Cronfa grant cyfalaf a ailgylchwyd
Benthyciadau tai
Grantiau buddsoddi (nodyn 22)
Grantiau priodoledig (nodyn 23)
Premiwm cyhoeddi'r farchnad bondiau
Darpariaeth pensiynau (nodyn 24)
Cyfanswm credydwyr a ddaw'n ddyledus ar ol mwy na blwyddyn

2018
2017
£’000
£’000
4,079
3,364
213,378 208,758
10,948
10,813
19,413
8,660
6,872
1,005
12,314
9,332
267,004 241,932

Dangosir benthyciadau tai yn net o ffioedd benthyciadau wedi eu cyfalafu o £2,679,000 (2017:
£1,414,000).
65

Nodiadau ar y datganiadau ariannol
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018

20 Credydwyr: symiau a ddaw’n ddyledus ar ol mwy na blwyddyn
(parhad)
Mae benthyciadau tai yn cael eu sicrhau gan daliadau penodol ar dai’r Gymdeithas. Roedd cyfraddau
llog yn ystod y flwyddyn yn amrywio o 1.24% i 12.05% (2017: 0.5% to 12.05%). Cyfradd gyfartalog
pwysoli llog yn 2018 oedd 3.53% (2017: 3.45%). Ar 31 Rhagfyr 2018, roedd 93% (2017: 64%) o
fenthyciadau yn ennyn llog ar gyfraddau sefydlog ac roedd 6% (2017: 35%) ar gyfraddau amrywiol a
1% (2017: 1%) sy’n gysylltiedig a’r mynegai.
Mae’r benthyciadau’n ad-daladwy fel a ganlyn:

Symiau sy'n ddyledus
O fewn blwyddyn neu lai
Rhwng un a dwy flynedd
Rhwng dwy a phum mlynedd
Mewn pum mlynedd neu ragor
Mewn mwy na blwyddyn
Cyfanswm y benthyciadau tai

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
93
103
386
212,889
213,378
213,471

4,808
2,428
8,285
198,045
208,758
213,566

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
Yn ad-daladwy ac eithrio mewn rhandaliadau mewn mwy na phum mlynedd 196,000 165,688
Yn ad-daladwy mewn rhandaliadau yn gyfangwbl neu'n rhannol mewn mwy
16,889
32,357
na phum mlynedd
Cyfanswm i'w ad-dalu mewn mwy na phum mlynedd
212,889 198,045

Dangosir y benthyciadau tai net o’r ffioedd benthyciadau cyfalaf o £2,679,000 (2017: £1,637,000).
Dangosir y symudiadau yn y gronfa grantiau cyfalaf a ailgylchwyd isod:

Ar 1 Ionawr
Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn
Didyniadau yn ystod y flwyddyn
Ar 31 Rhagfyr

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
(3,364)
(3,132)
(715)
(304)
72
(4,079)
(3,364)
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Grantiau tai cymdeithasol a grantiau eraill gan y llywodraeth

Credydwyr grant gros
Ar 1 Ionawr 2018
Trosglwyddiad i Cymorth Prynu (nodyn 22)
Trosglwyddiad i PCCI (nodyn 22)
Caffael eiddo
Cynlluniau wedi'u cwblhau
Symud grant i rhwymedigaethau cyfredol
Gwaredu eiddo tai
Aildosbarthu o dai
Ar 31 Rhagfyr 2018

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
Eiddo wrthi'n
Eiddo tai
Rhancael ei
adeiladu Cyfanswm
cymdeithasol berchnogaeth
£’000
£’000
£’000
£’000

Amorteiddiad
Ar 1 Ionawr 2018
Credyd ar gyfer y flwyddyn
Eiddo wedi'i symud i asedau cyfredol
Gwaredu eiddo tai
Ailddosbarthu o dai
Ar 31 Rhagfyr 2018
Credydwyr grant net
Ar 31 Rhagfyr 2018
Ar 1 Ionawr 2018

328,414
72
103
7,232
(487)
(109)
37
335,262

429
(37)
392

16,350
(50)
22,358
(7,232)
31,426

345,193
72
(50)
22,461
(487)
(109)
367,080

61,784
2,658
(207)
(48)
14
64,201

120
2
(14)
108

-

61,904
2,660
(207)
(48)
64,309

271,061
266,630

284
309

31,426
16,350

302,771
283,289

Mae £4,219,000 (2017: £3,867,000) o grantiau nad ydyn nhw’n ad-daladwy wedi ei gynnwys mewn
grantiau eiddo tai cymeithasol sy’n cael eu hamorteiddio dros oes yr asedau perthnasol.
Caiff y grantiau eu hamorteiddio fel a ganlyn:

O fewn blwyddyn neu lai
Rhwng un a dwy flynedd
Rhwng dwy a phum mlynedd
Rhwng pum mlynedd neu ragor
Mewn mwy na blwyddyn
Cyfanswm y credydwyr grantiau

67

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
2,660
2,617
2,660
2,617
7,980
7,851
289,471
270,204
300,111
280,672
302,771
283,289

Nodiadau ar y datganiadau ariannol
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018

22

Grantiau buddsoddi
2018

Ar 1 Ionawr 2018
Costau Priodoledig
Trosglwyddo (i)/o Tai
Gwarediadau
Ar 31 Rhagfyr 2018

Cynllun Perchnogaeth
Cymorth
Cartref Cost
Prynu
Isel Cyfanswm
£’000
£’000
£’000
9,311
1,502
10,813
432
432
(72)
50
(22)
(197)
(78)
(275)
9,042
1,906
10,948

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2017
Cynllun Perchnogaeth
Cymorth Cartref Cost
Prynu
Isel Cyfanswm
£’000
£’000
£’000
9,574
1,357
10,931
181
181
(263)
(36)
(299)
9,311
1,502
10,813

Mae'r grant buddsoddi yn gyllid a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru i gyllido’r cynllun Cymorth
Prynu yn llawn, a dangosir asedau’r cynllun fel buddsoddiad ased sefydlog (nodyn 14). Mae pob swm
yn ddyledus mewn mwy na blwyddyn.

23

Grantiau priodoledig

Credydwyr grant gros
Ar 1 Ionawr
Caffael eiddo
Ar 31 Rhagfyr
Amorteiddiad
Ar 1 Ionawr
Credyd ar gyfer y flwyddyn
Ar 31 Rhagfyr
Credydwyr grant net
Ar 31 Rhagfyr
Ar 1 Ionawr

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
Eiddo tai cymdeithasol
2017
2018
£’000
£’000
8,905
10,948
19,853

7,999
906
8,905

188
126
314

131
57
188

19,539
8,717

8,717
7,868

68
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Grantiau priodoledig (parhad)

Caiff y grant eu hamorteiddio fel a ganlyn:

O fewn blwyddyn neu lai
Rhwng un a dwy flynedd
Rhwng dwy a phum mlynedd
Mewn pum mlynedd neu ragor
Mewn mwy na blwyddyn
Cyfanswm y credydwyr grantiau

24

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
126
57
126
57
378
170
18,909
8,433
8,660
19,413
8,717
19,539

Darpariaethau pensiwn

Ar 1 Ionawr
Talwyd yn ystod y flwyddyn
Tal pensiwn eithriadol (nodyn 9)
Tal cyllid yn y flwyddyn
Ar 31 Rhagfyr

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
10,756
11,578
(1,375)
(1,424)
4,379
308
553
14,019
10,756

Mae'r tâl pensiwn eithriadol yn cynrychioli'r newid yng ngwerth presennol cyfraniadau diffyg pensiwn
yn y dyfodol yn dilyn y prisiad teirblynyddol diweddaraf o asedau a rhwymedigaethau cynllun buddion
wedi'u diffinio SHPS (nodyn 29).
Mae’r darpariaethau pensiwn yn daladwy mewn rhandaliadau fel a ganlyn:

O fewn blwyddyn neu lai
Rhwng un a dwy flynedd
Rhwng dwy a phum mlynedd
Mewn pum mlynedd neu ragor
Mewn mwy na blwyddyn
Cyfanswm y darpariaethau pensiwn
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Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000
1,705
1,424
1,823
1,476
5,701
4,367
4,790
3,489
12,314
9,332
14,019
10,756

Nodiadau ar y datganiadau ariannol
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018
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Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau

Mae darpariaethau’n cael eu cydnabod pan fydd ansicrwydd mewn perthynas a’r amser neu’r swm y
gallai fod ei angen i setlo rhwymedigaethau posibl. Bydd unrhyw symiau a ddarperir yn cael eu codi
i’r cyfrif Incwm a Gwariant ac yn cael eu credydu i’r Fantolen ar sail amcangyfrif gorau’r Grŵp o
rwymedigaethau posibl.
GRŴP
Ymrwymiadau
Treth
Yswiriant cytundebol
ohiriedig Cyfanswm
£’000
£’000
£’000
£’000
Ar 1 Ionawr 2018
59
152
10
221
Defnyddiwyd yn ystod y flwyddyn
(9)
(16)
(25)
Rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn
(39)
(136)
(175)
Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn
49
49
Ar 31 Rhagfyr 2018
60
10
70

Ar 1 Ionawr 2018
Defnyddiwyd yn ystod y flwyddyn
Rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn
Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn
Ar 31 Rhagfyr 2018

Y GYMDEITHAS
Ymrwymiadau
Yswiriant cytundebol Cyfanswm
£’000
£’000
£’000
59
152
211
(9)
(16)
(25)
(39)
(136)
(175)
49
49
60
60

Mae’r darpariaethau yswiriant yn ymwneud a lefelau tal-dros-ben ar hawliadau yswiriant hysbys sydd
eto i’w setlo. Mae rhwymedigaethau dan gontract yn cynrychioli darpariaeth ar brydlesi eiddo a
chontractau cyflenwi priodol. Mae treth ohiriedig yn codi yn Cambria, is-gwmni sy’n berchen yn llwyr,
ac mae’n cynrychioli amserau’r taliadau treth sy’n ddyledus.

26

Cyfalaf cyfrannau a alwyd
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£
£

Pennwyd, rhoddwyd a thalwyd yn llawn
Ar 1 Ionawr
Rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn
Cyfrandaliadau a ganslwyd yn ystod y flwyddyn
Ar 31 Rhagfyr

112
2
(2)
112

110
5
(3)
112

Nid oes gan gyfranddalwyr hawl i ddifidendau na dychwelyd arian mewn cysylltiad â chyfrannau a
ildiwyd neu gyfran yn yr asedau pe bai’r Gymdeithas yn cael ei dirwyn i ben. Ni chaiff unrhyw
gyfranddaliwr ddal mwy nag un gyfran a bydd pob cyfran yn cario un bleidlais yn unig.
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Ymrwymiadau Cyfalaf
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2018
2017
£’000
£’000

Gwariant cyfalaf sydd wedi cael ei gontractio ond na ddarparwyd ar ei
gyfer yn y datganiadau ariannol

41,937

18,207

Gwariant cyfalaf sydd wedi ei awdurdodi gan y Bwrdd
ond heb ei gontractio eto

35,547

17,551

Ar 31 Rhagfyr 2018, bwriad y Gymdeithas oedd cyllido’r gwariant hwn o gyfuniad o gynhyrchu arian
rhydd grantiau tai cymdeithasol tynnu benthyciad i lawr o gyfleusterau benthyciad sydd eisoes mewn
lle.
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Prydlesi gweithredol

Ar 31 Rhagfyr roedd gan y Grŵp ymrwymiadau fel a ganlyn o dan brydlesi gweithredol:

Prydlesi'n dod i ben
O fewn blwyddyn
Rhwng dwy a phum mlynedd
Rhwng chwech a deng mlynedd
Cyfanswm ymrwymiadau prydlesi

Prydlesi'n dod i ben
O fewn blwyddyn
Rhwng dwy a phum mlynedd
Rhwng chwech a deng mlynedd
Cyfanswm ymrwymiadau prydlesi

Tir ac
adeiladau
£’000
54
54

Tir ac
adeiladau
£’000
-

2018
Cyfarpar Cerbydau
swyddfa Modur
£’000
£’000
4
30
34

-

2018
Cyfarpar Cerbydau
swyddfa Modur
£’000
£’000
4
30
34

-

Tir ac
adeiladau
£’000
133
133

Tir ac
adeiladau
£’000
133
133

GRŴP
2017
Cyfarpar Cerbydau
swyddfa
Modur
£’000
£’000
4
30
34

-

Y GYMDEITHAS
2017
Cyfarpar Cerbydau
swyddfa
Modur
£’000
£’000
4
30
34

-

Mae costau mewn perthynas a phrydlesi gweithredol yn cael eu hamerteiddio ar sail llinell syth dros
dymor y brydles.
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol
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Cynlluniau pensiwn

Mae'r Grŵp yn talu cyfraniadau pensiwn ar ran ei gyflogeion i gynlluniau â chyfraniadau wedi'u diffinio
a chynlluniau â buddion wedi'u diffinio.
Mae dau strwythur â buddion wedi'u diffinio ar gael i gyflogeion y Gymdeithas trwy gyfrwng y Cynllun
Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS):
1) Cyflog terfynol gyda chyfradd gronni 1/60 – caeodd hwn i aelodau newydd ar 31 Mawrth 2011, ac
2) Enillion cyfartalog gyrfa wedi'u hailbrisio (CARE) gyda chyfradd gronni 1/60 – ar agor i aelodau newydd
er 1 Ebrill 2011.
Mae'r SHPS yn gynllun aml‐gyflogwr sy'n darparu buddion i tua 500 o gyflogwyr nad ydynt yn
gysylltiedig. Mae'r cynllun yn gynllun buddion diffiniedig yn y Deyrnas Unedig. Nid yw'n bosibl i'r
Gymdeithas gael digon o wybodaeth i'w galluogi i roi cyfrif am y cynllun fel cynllun buddion diffiniedig.
Felly, mae'n cyfrif am y cynllun fel cynllun cyfraniadau diffiniedig.
Mae'r cynllun yn amodol ar y ddeddfwriaeth gyllido a amlinellir yn Neddf Pensiynau 2004 a ddaeth i
rym ar 30 Rhagfyr 2005. Mae hyn, ynghyd â dogfennau a gyhoeddwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau
a’r Safonau Actiwaraidd Technegol a gyhoeddwyd gan y Cyngor Adroddiadau Ariannol, yn nodi'r
fframwaith ar gyfer cyllido cynlluniau pensiwn galwedigaethol buddion diffiniedig yn y Deyrnas
Unedig.
Mae'r cynllun yn cael ei ddosbarthu fel 'trefniant yr unigolyn diwethaf' ('last‐man standing
arrangement'). Gan hynny, mae'r Gymdeithas yn atebol o bosibl am rwymedigaethau cyflogwyr eraill
sy'n cymryd rhan os nad yw'r cyflogwyr hynny’n gallu bodloni eu cyfran o'r diffyg yn y cynllun yn dilyn
tynnu'n ôl o'r cynllun. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i gyflogwyr sy'n cymryd rhan fodloni eu cyfran
o'r diffyg yn y cynllun ar sail prynu blwydd‐dal wrth dynnu o'r cynllun.
Cynhaliwyd prisiad actiwaraidd llawn ar gyfer y cynllun gyda dyddiad gweithredol o 30 Medi 2017.
Cafodd y prisiad actiwaraidd ei ardystio ar 28 Tachwedd 2018 a dangosodd asedau o £4,553 miliwn,
rhwymedigaethau o £6,075 miliwn a diffyg o £1,522 miliwn. Er mwyn dileu’r diffyg cyllid hwn, mae'r
ymddiriedolwyr a'r cyflogwyr sy'n cymryd rhan wedi cytuno y bydd cyfraniadau ychwanegol yn cael
eu talu, ar y cyd gan yr holl gyflogwyr, i'r cynllun fel a ganlyn:
Cyfraniadau at y diffyg
Rhwng 1 Ebrill 2019 a 30 Medi 2026:

£161.0m y flwyddyn (yn adaladwy’n fisol ac yn cynyddu 2%
bob blwyddyn ar 1 Ebrill)

Cynhaliwyd prisiad blaenorol y cynllun gyda dyddiad gweithredol o 30 Medi 2014; ardystiwyd y prisiad
hwn ar 23 Tachwedd 2015 a dangosodd asedau o £3,123 miliwn, rhwymedigaethau o £4,446 miliwn a
diffyg o £1,323 miliwn. Er mwyn dileu’r diffyg cyllid hwn, roedd yr ymddiriedolwyr a'r cyflogwyr a fu'n
cymryd rhan wedi cytuno y byddai cyfraniadau ychwanegol yn cael eu talu, fel cyfuniad gan yr holl
gyflogwyr, i'r cynllun mewn pedwar haen, a byddai dyddiadau gorffen o 2020 i 2026, gan gychwyn ar
£133.6m y flwyddyn, a byddai cyfraddau chwyddiant o rhwng 3% a 4.7% yn cael eu gweithredu ar gyfer
pob haen.
Lle mae diffyg yn y cynllun a lle mae'r Gymdeithas wedi cytuno i drefniant cyllido diffyg, mae angen
atebolrwydd mewn perthynas â’r rhwymedigaeth hon. Y swm a gydnabyddir yw gwerth presennol
net y cyfraniadau at leihau'r diffyg sy'n daladwy dan y cytundeb sy'n ymwneud â'r diffyg. Mae’r gwerth
presennol yn cael ei gyfrifo gan ddefnyddio cyfradd ddisgownt o 2.76% (2017: 2.44%). Mae dad‐
ddirwyn y gyfradd ddisgownt yn cael ei gydnabod fel cost cyllid.
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Cynlluniau pensiwn (parhad)

Bu'r Gymdeithas yn cymryd rhan yng Nghynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Caerdydd a Bro
Morgannwg yn flaenorol, strwythur â buddion wedi'u diffinio. Dim ond aelodau gohiriedig sydd yno
nawr, fel y datgelir yn nodyn 6.
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Is-fentrau

Mae gan y Gymdeithas pedair is-fenter sy’n eiddo uniongyrchol:
Ymgymeriad
Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria
Datblygiadau Enfys
Mentrau Castell
Cartrefi Castell

Canran
perchnogaeth
100
100
100
100

Rhif cofrestru
7389484
8292315
8292028
11149375

Yn ystod y flwyddyn cynhyrchodd Cambria drosiant o £12,053,000 (2017: £11,197,000), yr oedd
£11,969,000 ohono (2017: £11,160,000) wedi ei filio i'r Gymdeithas ynghylch gwasanaethau cynnal a
chadw adweithiol ac a gynlluniwyd a chydrannau newydd. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd £28,000
(2017: £dim) yn weddill. Mae'r Gymdeithas wedi gwneud benthyciad o £58,000 (2017: £74,000) i
ddarparu cyfalaf gweithio. Roedd hyn yn ddyledus ar ddiwedd y flwyddyn, ynghyd â £1,448,000 (2017:
£1,344,000) yn ddyledus i'r Gymdeithas mewn cysylltiad â Rhodd Cymorth.
Yn ystod y flwyddyn cynhyrchodd Enfys drosiant o £17,898,000 (2017: £10,420,000), yr oedd ohonno
(2017: £10,232,000) wedi ei filio i’r Gymdeithas mewn perthynas â gwasanaethau rheoli adeiladu a
gynhaliwyd dan gontractau dylunio ac adeiladu. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd £482,000 (2017:
£264,000) yn weddill. Roedd disgwyl i’r Gymdeithas dderbyn £177,205 (2017: £103,000) mewn
perthynas â Rhodd Cymorth ar ddiwedd y flwyddyn.
Yn ystod y flwyddyn cynhyrchodd Mentrau Castell drosiant o £1,335,000 (2017: £1,114,000), yr oedd
£548,000 (2017: £486,000) ohono wedi ei filio i'r Gymdeithas ynghylch gwasanaethau arlwyo a
£101,000 (2017: £74,000) ar gyfer gwasanaethau glanhau a £86,000 (2017: £ nil) ar gyfer gwasanaeth
cefnogi pobl. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd £50,000 (2017: £16,000) yn weddill. Nid oedd y
Gymdeithas yn disgwyl unrhyw arian mewn perthynas â Rhodd Cymorth ar ddiwedd y flwyddyn (2017:
£dim). Mae’r Gymdeithas wedi rhoi benthyciad o £150,000 am gyfalaf gweithio ar gyfer
gweithgareddau gofal a chefnogaeth (2017: £583,000, y ddau ar gyfer y diben hwn ac er mwyn
datblygu cartrefi i'w gwerthu, a chyflawnir y gweithgarwch olaf gan Gartrefi Castell nawr).
Corfforwyd Cartrefi Castell ar 15 Ionawr 2018 a throsglwyddwyd asedau a gweithrediadau adran Cartrefi
Mentrau Castell i'r cwmni newydd. Yn ystod y flwyddyn, sicrhaodd Cartrefi Castell drosiant o £278,000
trwy werthu cartrefi preswyl, y rhoddwyd hwn i gyd mewn bil i bartïon allanol. Roedd gan y Gymdeithas
falans benthyciad o £250,000 a oedd yn ddyledus ar 31 Rhagfyr 2018, a wnaethpwyd er mwyn galluogi
Cartrefi Castell i brynu a datblygu cartrefi i'w gwerthu.
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol
am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2018
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Trafodion partion cysylltiedig

Roedd yr aelodau a ganlyn o'r Bwrdd hefyd yn preswylio yn eiddo'r Gymdeithas yn ystod y flwyddyn:
Mr J Williams
Ms J Bere
Mr O Constantine
Ms H Christan

Ymddiswyddwyd 14 Mehefin 2018
Etholwyd 19 Ebrilll 2014
Etholwyd 21 Mai 2015
Etholwyd 26 Mai 2016

Roedd yr aelodau uchod ar delerau cytundeb preswyl safonol y Gymdeithas ac roedden nhw wedi eu
gwhardd rhag defnyddio eu safle ar y Bwrdd i'w mantais.
Roedd gan ddau Aelod swyddi hefyd ar Fwrdd Slocombe Cottages, sef elusen gofrestredig. Yn ystod
y flwyddyn roedd Slocombe wedi gwneud cymhorthdal rhent blynyddol i'r Gymdeithas o £20,358
(2017: £19,412).

32

Ymgymeriad y rhiant gwmni a’r rhai sy’n rheoli

Mae Cymdeithas Tai Wales & West yn eiddo cyfreithiol i’w chyfranddalwyr, ond maen nhw’n cael eu cyfyngu ac
nid oes ganddyn nhw fuddiant llesiannol personol yn asedau'r Gymdeithas. Ystyrir mai’r rhai sy'n rheoli’r
Gymdeithas yn y pen draw yw Bwrdd y Cyfarwyddwyr.
Cymdeithas Tai Wales & West yw rhiant y grwpiau mwyaf a lleiaf, ac mae canlyniadau'r Grŵp yn cael eu cyfuno.
Mae copïau o'r datganiadau ariannol cyfunol ar gael ar gais o gyfeiriad cofrestredig y Gymdeithas::

Cymdeithas Tai Wales & West
Tŷ’r Bwa
77 Parc Tŷ Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU
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