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twf cadarn a chynaliadwy er 
mwyn gwneud gwahaniaeth i 
fywydau, cartrefi  a chymunedau
pobl

“ “

Ein gweledigaeth yw:
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Adroddiad y Cadeirydd

Alex Ashton
Cadeirydd y Bwrdd

Ar ôl bod yn aelod o'r Bwrdd am sawl blynedd, mae'n 
destun balchder mawr i mi i gael bod yn Gadeirydd 
sefydliad mor wych, sy'n llawn pobl sydd wedi 
ymrwymo i Ffordd Tai Wales & West ac sy'n gwneud 
gwir wahaniaeth i fywydau, cartrefi  a chymunedau.

Rydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy 
roi lle diogel iddynt sy'n eiddo iddyn nhw, i fagu eu 
teulu, i ddilyn gyrfa neu i sefydlu busnes newydd, ac 
i wynebu'r sialensiau eraill sy'n codi yn eu bywydau.  
Rydym yn gwneud gwahaniaeth i gartrefi  pobl trwy 
fuddsoddi er mwyn eu cadw mewn cyfl wr da, gwella 
safonau byw, helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd 
a rhoi'r cychwyn gorau mewn bywyd i'r plant sy'n 
cael eu magu yn ein cartrefi .  Rydym yn gwneud 
gwahaniaeth i gymunedau pobl trwy sefyll wrth eu 
hymyl wrth iddynt wynebu sialensiau, gan ddwyn 
grwpiau amrywiol o bobl ynghyd a'u helpu i helpu 
eu hunain a'i gilydd, a chan roi sylw i ymddygiad 
gwrthgymdeithasol lle bynnag y bydd yn digwydd.

Rydw i wedi bod yn Gadeirydd ers mis Mehefi n, 
ond rydw i wedi cael cyswllt gyda Thai Wales & 
West mewn rhyw ff ordd ers dros 15 mlynedd ac 
rydw i wedi gweld y datblygiad a'r twf sydd wedi 
ei wneud yn “gyfl ogwr eithriadol” 3 seren yn unol 
â safon Cwmnïau Gorau.  Mae hyn yn tysti o i waith 
caled ac ymroddiad ein staff  a hoff wn ddiolch i bob 
un ohonynt am eu gwaith anhygoel.  Fodd bynnag, 
ni fyddem yma heb y bobl sy'n byw yn ein cartrefi .  
Mewn cyd-destun Cymreig, rydym yn gymdeithas 
dai fawr, ond er hyn, nid ydym wedi colli golwg ar ein 
diben cymdeithasol creiddiol.  Rydym yn adeiladu 
cartrefi  ac yn adeiladu perthnasoedd hefyd – y tu ôl 
i bob un o'n 12,000 o ddrysau ff rynt, ceir unigolion a 
theuluoedd yr ydym yn dymuno eu gweld yn ff ynnu 
yn eu cartrefi .

Eithriadol
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Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu'r Bwrdd yn 
benderfynol o fynd allan i'r gweithle a chyfarfod y 
bobl sy'n byw yn ein heiddo.  Cefais y fraint o fynd 
ar daith o gwmpas Pen-y-bont ar Ogwr gydag un o'n 
swyddogion tai gwych.  Mae hon yn ardal yr wyf yn 
teimlo fy mod yn ei hadnabod yn dda, gan fy mod 
wedi bod yn byw yma ers 30 o flynyddoedd, ond 
dysgais gryn dipyn ar y diwrnod hwnnw.  Dysgais am 
effaith newidiadau a wneir i'r system fudd-daliadau 
ar rai o'n preswylwyr.  Un ymweliad sydd wedi aros 
yn y cof oedd yr ymweliad â chartref gŵr oedrannus.  
Roedd wastad yn talu ei rent mewn pryd, nid oedd 
fyth wedi cael unrhyw ôl-ddyledion, ond dywedodd 
wrthym ei fod yn ei chael hi'n anodd ymdopi â system 
ar-lein newydd y Credyd Cynhwysol.  Roedd hi mor 
werth chweil gweld y berthynas agored a llawn 
ymddiriedaeth rhyngddo ef a ni, a sut yr oeddem yn 
ei gynorthwyo.  Yn ystod y diwrnod hwnnw hefyd, 
gwelais y ffyrdd ymarferol y mae ein system rheoli 

rhent newydd yn gwneud gwahaniaeth er mwyn 
cynorthwyo ein preswylwyr.  Y rhain yw'r sialensiau 
dyddiol yr ydym yn eu hwynebu, ond mae'r rhain yn 
sialensiau yr ydym yn mynd i'r afael â nhw.

Teimlaf ei bod yn anrhydedd cael bod yn rhan 
o'r sefydliad hwn, sefydliad sydd mor driw i'w 
werthoedd, ac 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 fwyaf agored i niwed mewn 
cymdeithas.  Wrth i ni symud ymlaen i 2020 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.
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Yn 2019 unwaith eto, rydym wedi darparu cartrefi  
newydd, sicrhau perff ormiad ariannol cadarn a 
darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i'n preswylwyr.  
Rydym yn canolbwynti o ar werth am arian, gan 
sicrhau ein bod yn rhedeg busnes eff eithlon gyda 
lefelau uchel o ran bodlonrwydd preswylwyr, ac sy'n 
cynnig gwerth cymdeithasol.

Rydym wedi cynyddu ein gallu i ddatblygu yn sylweddol 
yn ystod y fl wyddyn, gyda 708 o gartrefi  ar eu safl eoedd 
ar ddiwedd y fl wyddyn a dros 1,000 o bloti au pellach 
ar y gweill.  Llwyddom i gwblhau 106 o gartrefi  rhent 
newydd yr oedd angen dybryd amdanynt yn ystod 
2019, gan ychwanegu at ein por� folio, a byddwn yn 
darparu llawer mwy dros y blynyddoedd nesaf.  Yn 
ogystal, darparom 22 o gartrefi  perchentyaeth cost 
isel, gan helpu'r rhai sy'n dymuno bod yn berchen ar 
eu cartref eu hunain, ond na allant ff orddio talu'r pris 
llawn yn y farchnad.  Byddwn yn gwneud mwy o hyn 
dros y blynyddoedd i ddod, wrth adeiladu ein cartrefi  
ein hunain ac mewn partneriaeth gydag adeiladwyr tai.

Gwelwyd ein gwaith i nodi'r asedau cywir yn ein 
por� folio yn parhau yn ystod y fl wyddyn.  Mae mwyafrif 
helaeth ein cartrefi  yn gartrefi  y gallwn deimlo'n falch 
ohonynt, ac maent yn darparu cartrefi  diogel i'n 
preswylwyr.  Pan na allwn greu'r amgylchedd hwn, 
hyd yn oed trwy wneud buddsoddiad da, byddwn yn 
cael gwared ar eiddo anaddas ac yn defnyddio'r arian 
hwnnw i adeiladu cartrefi  modern o ansawdd uchel.  
Yn ogystal, penderfynom brynu ffl  ati au lesddaliadol 
yn ôl, pan fu modd gwneud hynny, er mwyn ein 
helpu i gael mwy o reolaeth fyth dros ddiogelwch tân 
yn ein cynlluniau ffl  ati au.  Yn ystod y fl wyddyn, gan 
ystyried gweithgarwch prynu'n ôl, gwaredu eiddo a 
datblygiadau newydd, bu cynnydd net o 84 o gartrefi  
yn ystod y fl wyddyn, gan roi cyfanswm o 12,018 o 
gartrefi  yn ein por� folio o gartrefi  yr ydym yn berchen 
arnynt neu'n eu rheoli ar draws Cymru gyfan.

Adroddiad Prif Weithredwr y Grŵp
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dan berchnogaeth neu’n cael eu  
rheoli (2018: 11,934)

12,018 o gartrefi  

Anne Hinchey
Prif Weithredwr y Grŵp
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Adroddiad Prif Weithredwr y Grŵp

Roedd ein prif fetrig ariannol, llif arian rhydd, wedi 
cynyddu 16.1% ar gyfer y Grŵp cyfunol i £7.4 miliwn, 
a 15.1% yn y Gymdeithas, i £7.4 miliwn hefyd.  Mae 
hyn yn adlewyrchu twf mewn incwm rhentu, trwy 
godiadau rhent chwyddiannol a datblygiad cartrefi  
newydd, ein dull gweithredu hirdymor tuag at ail-
fuddsoddi mewn eiddo, ein rhaglen cynnal a chadw 
a reolir yn ofalus ac eff eithiolrwydd ein strategaeth 
trysorlys.  Mae ein mantolen yn gadarn, ac mae'n 
cynnwys por� folio asedau diwarant sylweddol, 
sy'n cynnig yr hyblygrwydd a'r diogelwch i fenthyca 
cronfeydd am gyfraddau ff afriol er mwyn datblygu 
rhagor o gartrefi  a rhoi sylw i sialensiau a chyfl eoedd 
yn y dyfodol mewn ff ordd hyderus.  Ein cyfradd llog 
gyfartalog ar ein benthyciadau oedd 3.49%, ac roedd 
dros 96% o'n symiau benthyca ar sail cyfraddau 
sefydlog, gan gynnig sicrwydd hirdymor o ran y costau.

Mae buddsoddi yn ein cartrefi  presennol yn bwysig 
i ni, gan gadw ein preswylwyr yn ddiogel.  Gwariom 
dros £11.5m yn 2019, gan osod ceginau, ystafelloedd 
ymolchi a boeleri newydd, a mwy, a chyfl awnwyd 
llawer o'r gwaith hwnnw gan Cambria, ein busnes 
cynnal a chadw. 

Mae'n busnes gofal (Castell) yn parhau i dyfu, 
gan sicrhau contractau newydd yng Ngogledd a 
Gorllewin Cymru.  Mae amrediad y gwasanaethau 
gofal a chymorth a ddarparir gan Castell, yn ogystal 
â gwasanaethau arlwyo yn ein tri chynllun gofal 
ychwanegol, yn gwneud gwahaniaeth bersonol i 
fywydau pobl.

Ein prosiect mwyaf a gynhaliwyd yn ystod y fl wyddyn 
oedd creu a sefydlu ein system rheoli tai ein hunain, 
a adeiladwyd ar bla� form Microso�  Dynamics, er 
mwyn disodli systemau eti feddol.  Mae hyn wedi 
trawsnewid ein busnes, yn enwedig o ran y ff ordd 
yr ydym yn gallu deall sut yr ydym yn gwneud y 
trefniadau cywir gyda phreswylwyr i dalu eu rhent.

Rydym yn gymdeithas dai gadarn ac rydym yn darparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel i'n preswylwyr.  Mae 
gennym fantolen a model busnes cadarn sy'n cynnig 
y gallu i wneud mwy fyth.  Mae'n iawn ein bod yn 
defnyddio ein grym er mwyn gwneud gwahaniaeth 
i breswylwyr y dyfodol a'n preswylwyr presennol.  
Rydym yn sefydliad sy'n falch o'r ff aith ein bod yn 
sefydliad Cymreig ac mae hynny yn golygu cyfrannu 
at yr ymdrechion i ddatrys yr argyfwng tai yng 
Nghymru.  Rydym yn dymuno gweld Cymru fel gwlad 
lle y mae tai da yn hawl sylfaenol i bawb.  Beth bynnag 
fydd yn digwydd yn y dyfodol, mae gennym ff ordd o 
weithio sef Ffordd Tai Wales & West, sy'n caniatáu 
i ni wneud y peth cywir mewn ff ordd eff eithlon ac 
eff eithiol dro ar ôl tro, ac sy'n golygu ein bod mewn 
sefyllfa dda i barhau i wneud gwahaniaeth i fywydau, 
cartrefi  a chymunedau pobl.

Mewnlif arian rhydd y Gymdeithas 
(2018: £6.4 miliwn)

£7.4 miliwn

benthyciad cyfartalog 
cyfradd llog 
(2018: 3.53%)

3.49%
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Ffordd Tai Wales & West
Mae gan bob sefydliad ddiwylliant, ac rydym yn 
siapio ein diwylliant ni mewn ff ordd fwriadol iawn, 
gan sicrhau bod cwsmeriaid wrth wraidd popeth.

Rydym yn mynegi ein diwylliant fel cyfres o olwynion 
cydgysyllti edig, y mae pob un ohonynt yn cydweithio 
gyda'i chymydog er mwyn creu cyfanwaith cydlynol 
sy'n hawdd i'w ddeall ac a gynlluniwyd i gael ei 
ddefnyddio yn y byd go iawn.  Mae cwsmeriaid yng 
nghanol yr olwyn ganolog, ac mae'n rhoi crynodeb 
o'n diwylliant mewn tair rhan, sef Gweledigaeth 
er mwyn 'Gwneud Gwahaniaeth', Ymddygiad 
sy'n dangos 'Uniondeb ym mhopeth a wnawn' a 
Gweithredoedd er mwyn 'Gwneud y peth iawn'.

Maent yn gweithredu fel ein pen, ein calon a'n dwylo;  
y weledigaeth a welwn yw'r hyn sy'n ein hysbrydoli, 
y gwerthoedd sy'n ysgogi ein hymddygiad yn ein 

barn ni a'r camau y byddwn yn eu cymryd er mwyn 
gwneud y peth iawn i staff  a chwsmeriaid yn yr un 
modd.

Y diwylliant hwn yw ff ordd Tai Wales & West.
                            
Mae'r olwynion cydgysyllti edig o'i chwmpas yn 
ymhelaethu ar y Weledigaeth, yr Ymddygiad a'r 
Gweithredoedd er mwyn cynnig rysáit ymarferol ar 
gyfer gwneud gwahaniaeth, sicrhau uniondeb ym 
mhopeth a wnawn a gwneud y peth iawn.

Mae pob olwyn yn canolbwynti o ar gynnig arweiniad 
ymarferol ac off erynnau sy'n canolbwynti o ar wireddu 
ein Gweledigaeth, gan ddefnyddio ein Gwerthoedd 
Craidd, ein Gwerthoedd Arweinyddiaeth a'n 
Hegwyddorion Gweithredol.
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Cymunedau ledled Cymru

Gofal Ychwanegol
Perchnogaeth cartref

Chymorth

Anghenion cyff redinol
Ymddeol

Sir y Ffl int 
957

Sir Ddinbych
449

Conwy
283

Powys
1,097

Merthyr
469

RCT
308

Caerffi  li
227

Caerdydd
3,541

Pen-y-bont 
ar Ogwr
1,443

Bro Morgannwg
654

Wrecsam
1,022

Abertawe
109

Sir Gaerfyrddin
155

Ceredigion
888

Sir Benfro
416

Cyfanswm 
cartrefi 

12,018

yn cartrefu mwy na

22

Mae gennym dros

12 Mil o 
eiddo

Awdurdod
Lleol

Mil o 
breswylwyr

mewn

15
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6   Ein blaenoriaethau

   Strategol

Adeiladu MWY  
o gartrefi 

GOFALU am a 
gwella LLES

Mynd i’r afael â
DIGARTREFEDD

BUDDSODDI yn 
y cartrefi  cywir

EFFEITHLON a 
FFORDDIADWY i bawb

TRAWSNEWID 
digidol

Mae'r adroddiad hwn yn adlewyrchu'r chwe blaenoriaeth strategol a 
nodir yn ein Cynllun Busnes ar gyfer 2020 – 2024, gan gynnig sylwebaeth 
a mesur o'n llwyddiant yn erbyn y nodau sydd ynddo.
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Trawsnewid digidol
Rydym wedi bod ar daith i drawsnewid ein busnes er 
mwyn canolbwynti o ar yr hyn sy'n bwysig i'n preswylwyr 
ac er mwyn cynllunio darpariaeth o bersbecti f y cwsmer.  
Un o gamau allweddol y daith hon yw trawsnewid digidol, 
gan ddefnyddio un pla� form gweithredol a fydd yn helpu 
preswylwyr a staff  i fanteisio ar wasanaethau yn y ff ordd 
fwyaf addas iddyn nhw.

Yn ystod y fl wyddyn, rydym wedi symud o'n system 
tai eti feddol i'n system ein hunain, a adeiladwyd ar 
bla� form Microso�  Dynamics.  Bydd y brif system 
tai newydd, ar ff urf un pla� form, yn ein cynorthwyo 
i waredu'r rhwystrau i'n trawsnewid digidol yn y 
dyfodol.  Mae wedi bod yn ddarn enfawr o waith, o 
ran y dechnoleg ac o ran ein diwylliant, gan newid y 
ff ordd y mae ein ti mau tai, gwasanaethau cwsmeriaid a 
chyllid yn gweithio.  Cyfl awnwyd hyn trwy weithio gyda 
phartneriaid datblygu TGCh yr ymddiriedir ynddynt, 
gan ddylunio'r system o'r gwaelod i fyny.  Byddwn yn 
parhau i weithio mewn partneriaeth wrth i ni ehangu'r 
gwaith trawsnewid ar draws meysydd eraill o'n busnes.  
Mae'r system newydd yn ff rwyth gwaith cydgynhyrchu 
gwirioneddol rhwng ein preswylwyr, ein staff  a'n 
partneriaid – gan baratoi manyleb sy'n seiliedig ar ein 
gweithgarwch ymgysylltu gyda chwsmeriaid, ei phrofi  
gyda staff  sy'n gwybod y gwaith mewn gwirionedd, sy'n 
dysgu'r hyn sy'n gweithio a'r hyn yr oedd ei angen.  Yna, 
buom yn profi 'r prototeipiau gyda staff  a phreswylwyr 
er mwyn cyfrannu at frîff  dylunio terfynol, ac yn dilyn 
hyn, lluniwyd meddalwedd i gyd-fynd â'n manyleb.

Mae'r pla� form newydd wedi caniatáu i ni ddefnyddio'r 
system er mwyn caniatáu i ni ganolbwynti o ar gynlluniau 
talu gyda phreswylwyr.  Rydym wastad wedi cael 
trefniadau gyda'n preswylwyr ynghylch sut y byddant yn 
talu eu rhent ac yn talu unrhyw ôl-ddyledion.  Bellach, 
gallwn gofnodi hyn mewn ff ordd lawer gwell, ac mae'r 
system yn gallu rhagamcanu canlyniadau erbyn hyn, gan 
ddweud wrthym pan na fydd rhywun wedi gwneud yr hyn 
yr oeddent wedi dweud y byddent yn ei wneud.  Rydym 
wedi dysgu bod cyrraedd y preswylydd yn gyfl ym er 
mwyn eu cynorthwyo a sicrhau eu bod yn ôl ar y trywydd 
cywir unwaith eto gyda'u rhent, yn allweddol er mwyn 
llwyddo.  Bydd y system newydd yn cynnig gwasanaeth da 
i ni wrth i nifer yr achosion sy'n cael y Credyd Cynhwysol 
gynyddu, ac o ystyried yr holl broblemau sy'n codi yn sgil 
y system honno.

Nid yw'n peri syndod clywed bod hyn oll yn gweithio 
orau pan fyddwn yn rhoi'r off erynnau cywir i bobl wneud 
y gwaith, felly eleni, gwelwyd ff ocws gwirioneddol ar 
gynnig y mynediad cywir i wybodaeth i bobl, yr off er 
cywir er mwyn cael y wybodaeth honno a'r hyff orddiant 
cywir er mwyn ei defnyddio i gyd yn dda.  Yn ystod y 
fl wyddyn, rydym wedi trosglwyddo mwyafrif ein data o 
yriannau eti feddol i'r cwmwl.  Mae hyn yn rhoi ein data 
mewn un man, sy'n hygyrch i bawb o unrhyw le.  Rydym 
wedi cyfl wyno ap sy'n caniatáu i staff  droi at rannau o'r 
system o bell, gan alluogi staff  i weld pethau all-lein hyd 
yn oed.  Symudom ein holl gyfrifon e-bost i Offi  ce online 
ac rydym wedi diweddaru'r holl galedwedd ar gyfer ein 
staff  maes.
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o gartrefi  newydd
wedi’u cwblhau yn 2019

128

Adeiladu MWY  
o gartrefi 

Bro Morgannwg
Pen-y-bont ar Ogwr

Merthyr

Sir Benfro

Wrecsam

Sir y Ffl int

Caerdydd

708
o gartrefi  newydd 
nawr ar safl e

8

Ceredigion

Powys

Sir Ddinbych

183

8

4 40

83 12

33

22

Conwy
1

41

147

3

55

14

140
23

19
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Dangos cynghorwyr lleol o gwmpas ein safl eoedd datblygu newydd:
1. Cynllun gofal ychwanegol Maes Y Môr sy'n edrych allan dros Harbwr 

Aberystwyth
2. Ein datblygiad o 100 o gartrefi  yn Lôn Clive, Grangetown, Caerdydd
3. Ein datblygiad o 82 o ffl  ati au hygyrch ar gyfer pobl hŷn yn bennaf yng 

Nghlos Pentland, Llanisien, Caerdydd 
4. Y cartrefi  rhent cymdeithasol cyntaf i'w hadeiladu yn Nhrefdraeth, Sir 

Benfro, er dros 12 mlynedd, yn Iard Y Parrog  

Mae adeiladu cartrefi  newydd ar gyfer preswylwyr yfory 
yn bwysig iawn i ni, wrth i ni gyfrannu at yr ymdrech i 
ddatrys yr argyfwng tai yng Nghymru.  Roeddem yn falch 
o ddarparu 128 O GARTREFI NEWYDD yn ystod 2019, a 
oedd yn cynnwys 106 o gartrefi  i'w gosod (yr adeiladwyd 2 
ohonynt yn arbennig fel rhai llety â chymorth) a 22 o gartrefi  
Perchentyaeth Cost Isel (LCHO).

Rydym wedi cynyddu ein rhaglen ddatblygu yn sylweddol 
eleni, ac rydym yn mynd i ddarparu mwy fyth o gartrefi  
newydd dros y blynyddoedd nesaf.  Ar hyn o bryd, rydym 
yn ADEILADU 708 O GARTREFI NEWYDD PELLACH ar 
draws Cymru ac mae gennym dros 1,000 o bloti au pellach 
ar y gweill i'w datblygu.  Mae'r map gyferbyn yn dangos 
lleoliad ein cartrefi  newydd a gwblhawyd a'r rhai sy'n cael 
eu hadeiladu ar hyn o bryd.

Mae'n huchelgais yn sylweddol ac yn seiliedig ar ein nerth 
ariannol.  Dros y ddeng mlynedd nesaf, disgwyliwn WARIO 
DROS £500M YN DARPARU CARTREFI NEWYDD ar draws 
Cymru gyfan.  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.  Byddwn yn cyfl awni'r gwaith hwn 
gyda'n partneriaid datblygu yng Nghymru, gan adeiladu 
safl eoedd mwy fyth a chynnig sicrwydd gwaith i'r busnesau 
bach a chanolig hyn, a'u helpu i gynllunio ar gyfer eu dyfodol 
a chaniatáu iddynt dyfu'n hyderus yn ystod cyfnod y contract, 
gan ychwanegu gwerth pellach i Gymru.

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 yn falch iawn o glywed bod 
ansawdd ein gwaith wedi cael ei gydnabod, wrth i ddau o'n 
cynlluniau, Garej Victoria yn Rhiwabon a Chlos Pentland yng 
Nghaerdydd, ennill gwobrau yng Ngwobrau Tai Cymru 2019.

Her y dyfodol yw symud i ff wrdd o ddulliau adeiladu 
traddodiadol er mwyn sicrhau cartrefi  sy'n cynnal safonau 
uchel o ran arbed ynni, bod yn aerglos a defnyddio symiau 
isel o garbon.  Byddwn yn dysgu un cam ar y tro, ac mae hyn 
wastad wedi bod yn un o'n cryfderau fel sefydliad, a hwn 
fydd ein dull gweithredu wrth i ni symud ymlaen.
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BUDDSODDI yn y cartrefi  cywir
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.  Mae 
sicrhau bod ein cartrefi  yn rhai o ansawdd uchel 
yn bwysig i ni, a dyma pam ein bod wedi cynnal 
cydymff urfi aeth gyda Safon Ansawdd Tai Cymru 
(SATC), gyda lefel isel iawn o fethiannau derbyniol.  
Rydym wedi llwyddo i gyfl awni hyn trwy fuddsoddi'r 
swm cywir yn ein heiddo, a oedd dros £11.5m yn 
2019.  Yn ystod y fl wyddyn, darparom bron i 400 o 
geginau newydd, 220 o ystafelloedd ymolchi, dros 
40 o brosiectau to, bron i 470 o brosiectau ff enestri, 
drysau a  llinellau toeau a thua 250 o brosiectau 
allanol a gwaith ti r.  Yn ogystal, rydym wedi cwblhau 
dros 450 o addasiadau, gan ganiatáu i breswylwyr 
aros yn eu cartrefi  presennol wrth i'w hamgylchiadau 
newid.

Rydym wedi parhau i ganolbwynti o ar gadw ein 
cartrefi  yn ddiogel ac ar allu dangos tysti olaeth 
o'r ff aith eu bod yn ddiogel.  Yn ystod y fl wyddyn, 
rydym wedi cwblhau gwaith pellach sy'n ymwneud â 
diogelu rhag tân ac ar hyn o bryd, rydym yn ymateb 
i gamau gweithredu o adroddiad cam un ymchwiliad 
cyhoeddus Grenfell, a gyhoeddwyd yn ddiweddar.  Er 
mwyn dangos tysti olaeth o gydymff urfi aeth, rydym 
wedi cyfl wyno ff ramweithiau sicrhau eiddo sy'n 

crisialu ein dull gweithredu a'n camau gweithredu ar 
gyfer y prif feysydd cydymff urfi aeth sef nwy, trydan, 
tân, asbestos a legionella. 

Yn 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru argyfwng 
hinsawdd, gan gomisiynu adroddiad 'Cartrefi  Gwell, 
Cymru Well, Byd Gwell', sy'n pennu map ff yrdd 
uchelgeisiol er mwyn lleihau allyriadau carbon.  Er 
mwyn ein helpu i gynllunio ein hymateb, rydym yn 
adolygu'r wybodaeth yr ydym yn ei dal am ein cartrefi  
ac yn cyfarfod sawl gwaith y fl wyddyn er mwyn bwrw 
golwg ar yr holl gartrefi  yr ydym yn berchen arnynt, 
fesul rhanbarth.  Mae'n ein galluogi i ddeall pa gartrefi  
sy'n gwneud yn dda, pa rai sy'n cael traff erthion ac 
mae'n caniatáu i ni gasglu gwybodaeth am ein cartrefi  
o ran eu heff eithlonrwydd gweithredol.  Rydym 
eisoes wedi cymryd rhai camau, gan osod pympiau 
gwres ff ynhonnell aer mewn dros 420 o'n cartrefi  
ac yn 2019, gosodom Bwmp Gwres o'r Ddaear ar 
ddolen a rennir ym Mro Castell ym Mhencader.  Mae 
mwyafrif helaeth ein cartrefi  yn dai da a byddwn 
yn eu cadw am y tymor hir.  Ceir nifer fach iawn o 
gartrefi  lle y mae'r sialensiau a achosir gan yr eiddo 
yn golygu ei bod yn anodd darparu cartref cynnes, 
eang a diogel.  Mewn achosion o'r fath, gwerthwyd 
nifer o'r eiddo hyn yn 2019, a buddsoddwyd yr elw 
mewn gweithgarwch i adeiladu cartrefi  newydd.
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Rydym yn gweld bod yr angen am a'r galw am wasanaeth 
gofal a chymorth yn anniwall, ond mae'n fusnes heriol, 
lle y mae'r disgwyliadau yn uchel gan gomisiynwyr a 
chan y bobl sy'n cael y gofal, ac mae hynny'n ddealladwy.  
Gan bod y galw yn aruthrol, gallem fod wedi cael ein 
tynnu i gynnig gwasanaeth eang a helaeth i bawb, ond 
rydym wedi gwrthsefyll y demtasiwn honno.  Yn hytrach, 
rydym yn canolbwynti o ar wasanaethau i'n preswylwyr 
a phobl arall yn y gymuned lle y mae'r ddarpariaeth 
ychwanegol honno yn ein helpu i fod yn fwy cydnerth a 
chost-eff eithiol.

Rydym wedi parhau i sicrhau twf cynaliadwy yn ystod y 
fl wyddyn, gan weithredu mewn ff ordd sy'n defnyddio 
ein dull gweithredu tuag at ddarparu gwasanaeth 
er mwyn gwneud gwahaniaeth i'r ff ordd yr ydym yn 
gofalu am breswylwyr ac yn eu cynorthwyo.  Rydym yn 
cydweithio'n agos gyda'r preswylwyr er mwyn deall yr 
hyn sy'n bwysig iddynt ac er mwyn gweithredu cynlluniau 
gofal a chymorth sy'n adlewyrchu'r canlyniadau y maent 
yn eu ceisio.  Mae gennym enw da cadarn am ansawdd 
ein gwasanaethau ac mae'r canlyniadau a gaiff  eu 
sicrhau yn gadarnhaol ran amlaf o lawer, wrth i fywydau 
gael eu trawsnewid a mwy o bobl yn gallu gwireddu eu 
potensial.

Yn ystod 2019, parhaom i weithredu tri chyfl euster Gofal 
Ychwanegol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, gan 

GOFALU am a gwella LLES
gynnig cydbwysedd rhwng byw annibynnol a hygyrchedd 
ar gyfer gofal cartref a gwasanaethau cymorth eraill 
ar gyfer pobl hŷn a'r rhai sydd ag anghenion cymhleth 
o amrywiaeth o gefndiroedd.  Rydym yn darparu'r 
gwasanaethau gofal cartref mewn 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 ti pyn ar 
ôl iddynt symud i mewn a sicrhau arbedion sylweddol 
o'i chymharu â darpariaeth gofal amser llawn neu'r hyn 
a geir mewn cartref nyrsio.  Byddwch yn ychwanegu dau 
gynllun Gofal Ychwanegol pellach i'n gwasanaeth dros y 
ddwy fl ynedd nesaf.

Llwyddodd ein his-gwmni, Mentrau Castell, i sicrhau 
lle mewn nifer o ff ramweithiau er mwyn darparu 
gwasanaethau ym Mhowys, Gogledd Cymru a 
Cheredigion yn dilyn blwyddyn brysur o gyfl wyno 
tendrau.  Yn ogystal, agorodd Castell wasanaeth cymorth 
newydd yn ystod y fl wyddyn ar gyfer unigolyn sydd ag 
anghenion cymhleth.  Llwyddwyd i sicrhau'r gwasanaeth 
newydd hwn ar sail enw da, yn hytrach na thrwy broses 
dendro.  Yn ystod y fl wyddyn hefyd, cofrestrodd Castell 
gydag Arolygiaeth Gofal Cymru yng Ngorllewin Cymru, 
sy'n golygu ei fod bellach wedi cofrestru i ddarparu 
gwasanaethau mewn wyth sir yng Nghymru.
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Mynd i’r afael â digartrefedd
Mae niferoedd cynyddol o bobl yn ddigartref ac yn 
cysgu allan ar y stryd yng Nghymru.  Mae'r ystadegau 
diweddaraf yn dweud wrthym y gwelwyd cynnydd o 18% 
yn 2019 yn nifer yr aelwydydd sydd dan fygythiad o fod 
yn ddigartref, cynnydd o 4% yn nifer yr aelwydydd sy'n 
ddigartref (i fyny i bron 1 o bob 100 o bobl yn ddigartref) 
a chynnydd o 18% yn nifer yr aelwydydd digartref y 
mae eu hangen yn golygu eu bod yn fl aenoriaeth.  Dim 
ond canran fach o'r digartrefedd hwn sydd oherwydd 
achosion troi allan o dai cymdeithasol, ond mae 
Llywodraeth Cymru wedi nodi'n glir eu bod yn dymuno 
gweld diwedd achosion troi allan o dai cymdeithasol, 
sy'n arwain at ddigartrefedd, ac mae hyn yn cyd-fynd â'n 
hymagwedd ni yn llwyr.

Ein dull gweithredu ni fu helpu pobl i gynnal eu tenanti aeth 
bob tro.  Credwn mai hwn yw'r peth iawn i'w wneud er 
mwyn helpu pobl i aros yn eu cartrefi  ac mae'r ff ordd yr 
ydym yn rheoli ein system rhent yn cynorthwyo ac yn 
ysgogi'r dull gweithredu hwnnw.  Rydym wedi dal ein ti r 
dros y blynyddoedd, trwy beidio anfon achosion gerbron 
y llys, gan wneud y peth iawn pan fo rhywun yn gwneud 
eu gorau glas yn ystod cyfnod anodd.  Ein dull gweithredu 
ni yw eu cynorthwyo a cheisio eu helpu.  Rydym wedi 
gwneud gwahaniaeth trwy gadw nifer ein hachosion troi 

allan yn isel, gan gadw hwn fel y dewis olaf, gan droi nifer 
fach iawn o bobl allan yn ystod 2019.  Rydym wedi cael 
ein cydnabod yn Ystadegau Digartrefedd Llywodraeth 
Cymru fel un o'r landlordiaid sy'n sicrhau'r perff ormiad 
gorau yng Nghymru o ran cadw lefelau achosion troi 
allan yn isel a chynnal tenanti aethau.

Rydym yn credu'n gryf yng nghysyniad Tai yn Gyntaf 
er mwyn mynd i'r afael â digartrefedd.  Mae Tai yn 
Gyntaf yn seiliedig ar yr egwyddor bod tai yn hawl dynol 
sylfaenol ac yn darparu llety parhaol i bobl yn syth o'r 
stryd.  Ni cheir amod bod yn rhaid rhoi sylw i anghenion 
cymorth a gofal cymdeithasol yn gyntaf, a cheir uchelgais 
bod sefydlogrwydd o ran tai yn caniatáu i'r materion 
hyn gael eu rheoli wedi hynny.  Rydym wedi ehangu 
ein darpariaeth Tai yn Gyntaf trwy gydol 2019 ac mae 
15 o ffl  ati au yn cael eu defnyddio bellach, a gaiff  eu 
cynorthwyo gan ein darparwr mewnol, Gofal a Chymorth 
Castell, neu gan eraill fel Llamau.  Mae ein cynlluniau Tai 
yn Gyntaf, ynghyd ag amrediad o brosiectau eraill ar gyfer 
pobl ddigartref, yn enghreifft  iau da iawn o bartneriaeth 
a'r ff ordd y mae ein ti mau tai a gofal a chymorth wedi 
cydweithio a gyda darparwyr eraill, yn gyntaf er mwyn 
cynnig cartref i bobl ac yna, er mwyn darparu'r cymorth 
y mae ei angen arnynt er mwyn ei gynnal.
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Eff eithlon a ff orddiadwy i bawb

Mae bod yn eff eithlon yn rhan o'n dull gweithredu 
tuag at Werth am Arian (GaA), sy'n cynnwys tair 
elfen ac sy'n canolbwynti o ar:

- eff eithlonrwydd,

- bodlonrwydd preswylwyr, a

- gwerth cymdeithasol.

Ein hymagwedd at GaA fu gwella eff eithlonrwydd 
gweithredol ac ariannol.  Mae'r dull gweithredu 
wedi canolbwynti o ar ddarparu gwasanaeth, caff ael 
a chyllid (eff eithlonrwydd treth a thrysorlys), gan 
bwysleisio sicrhau gwerth yn hytrach nag arbed 
arian yn unig.

Wrth sicrhau eff eithlonrwydd wrth ddarparu 
gwasanaeth, nid ydym yn gosod targedau neu'n 
ceisio sicrhau gostyngiadau mympwyol o ran canran 
y gost.  Yn hytrach, rydym yn canolbwynti o ar 
wneud yr hyn sy'n bwysig i gwsmeriaid yn unig trwy 
ddeall galwadau cyff redin a chynllunio systemau i 
fodloni'r galwadau hynny, gan fonitro tueddiadau 
o ran perff ormiad yn ofalus dros gyfnod o amser.

Asesir hyn trwy ddefnyddio mesurau arweiniol ym 
mhob system.  Er enghraifft  , mae'n system “trwsio 
fy nghartref” yn canolbwynti o ar sicrhau bod 
problemau'n cael eu trwsio yn gyfl ym, yn ystod yr 
ymweliad pan fo modd, a bod y gwaith trwsio yn cael 
ei wneud mewn ff ordd gywir, gan leihau gwastraff  
gan na fydd yn rhaid i'r gweithiwr fynd i eiddo 
eilwaith.  Yn y pen draw, bydd hyn yn cyfrannu at 
gostau is a mwy o eff eithlonrwydd yn ein mesurau 
dilynol, y mae mesurau eff eithlonrwydd ariannol 
yn rhan ohonynt.

Mae'n dull gweithredu caff ael mewn perthynas â 
GaA wedi canolbwynti o ar ddefnyddio ff ynonellau 
mewnol ar gyfer gwaith, ar sicrhau bod y deunyddiau 
safonol cywir ac o ansawdd da yn cael eu caff ael a'u 

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 hyff orddi'n rheolaidd 
ynghylch gwneud penderfyniadau prynu da.

Mae'n dull gweithredu cyllid mewn perthynas â 
GaA yn canolbwynti o ar eff eithlonrwydd treth a 
thrysorlys.  Mae eff eithlonrwydd o ran treth yn 
cynnwys ceisio sicrhau y gellir adennill TAW pan fo 
modd a defnyddio darpariaethau Rhodd Cymorth 
er mwyn lleihau'r Dreth Gorff oraeth ar draws y 
Grŵp gymaint ag y bo modd.  Caiff  eff eithlonrwydd 
trysorlys ei sicrhau trwy fanteisio ar gyfl eusterau 
bond hirdymor er mwyn cynnig cyfraddau sefydlog 
hirdymor am gost gystadleuol, wedi'i gydbwyso â 
chyfl eusterau cylchol tymor byr er mwyn sicrhau na 
fydd costau cario arian dianghenraid yn codi.

Rydym yn asesu ein heff eithlonrwydd trwy 
ddefnyddio tueddiadau dros gyfnod o amser, gan 
fonitro eff eithiau penderfyniad dros fl ynyddoedd 
lluosog er mwyn asesu'r perff ormiad, yn hytrach 
nag ymateb i bob cipolwg ar ei ben ei hun.

Mae deall bod preswylwyr yn fodlon yn ff ordd dda 
o sicrhau bod eff eithlonrwydd yn cael ei gyfl awni 
heb gael eff aith 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  eff eithlonrwydd ariannol.  
Ni wneir unrhyw benderfyniad heb gyfeirio at ein 
datganiad cenhadaeth.
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Cwblhawyd 

o'r gwaith trwsio 

y tro cyntaf 

(2018: 71%) 

73%

Yn ystod 2019
roedd wedi cymryd

8 niwrnod
ar gyfartaledd i Cambria

gwblhau gwaith trwsio o'r 
adeg yr adroddwyd amdano 

yn gyntaf
(2018: 7 diwrnod)

£916
Costau cynnal a chadw adweithiol 
go iawn fesul uned (2018: £970)

Eff eithlonrwydd

Mesurir eff eithlonrwydd 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.

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 2019, roedd ein costau 
gweithredu ariannol fesul uned yn debyg i'r hyn 
oeddent yn 2018, er gwaethaf y pwysau a oedd 
yn deillio o'r Credyd Cynhwysol a'n buddsoddiad 
mewn staff  er mwyn dylunio a datblygu ein system 
weithredol newydd.

3.49%
Cost gymhwysol cyfalaf 
(2018: 3.53%)

£1,436,000 
Arbedion TAW yn 2019 

(2018: £1,448,000)

£1,527,000 
Arbedion TAW ers 

ymgorff ori

£2,683
Costau gweithredol yr uned go 
iawn cyn gwaith trwsio mawr 
(2018: £2,684)

Y prif reswm dros y ff aith ein bod wedi gallu dal 
costau gweithredol er gwaethaf y buddsoddiad a 
wnaethom oedd gostyngiad yn ein costau trwsio 
adweithiol fesul uned, rhan o strategaeth ein cynllun 
busnes er mwyn sicrhau ein bod yn gwneud y gwaith 
trwsio cywir yn y ff ordd gywir.

Llwyddwyd i gyfl awni hyn gan gynnal perff ormiad 
cadarn o hyd o ran nifer y diwrnodau cyfartalog er 
mwyn cwblhau gwaith trwsio a nifer y tasgau trwsio a 
gwblhawyd y tro cyntaf.
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Bodlonrwydd Preswylwyr

Mae'n anodd mesur bodlonrwydd preswylwyr 
ar sail gyfansymiol oherwydd natur unigol iawn 
pryderon a sefyllfaoedd pob preswylydd.  Rydym yn 
canolbwynti o 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 gyfl awni 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 cyff redinol o bryd i'w gilydd.

Rydym yn parhau i ganolbwynti o ar helpu pob 
preswylydd fel unigolyn gyda'u sefyllfa unigryw nhw, 
yn hytrach na cheisio ysgogi gwelliant sgôr rhifol.

Sgoriau bodlonrwydd
(allan o ddeg):

9.4
9.6
9.4
6.0

Gwaith trwsio a 
gwblhawyd 
(2018: 9.3)

Gwaith cynnal a 
chadw a gynlluniwyd
(2018: 9.0)

Gwasanaeth yn 
ystod y broses gosod
(2018: 9.4)

Delio ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 
(2018: 6.9)

Gan ystyried popeth, pa mor fodlon neu anfodlon yw'ch tenanti aid a'ch 
preswylwyr chi gyda'r canlynol?

Bodlon 
iawn

Eithaf
bodlon

Y naill na’r 
llall

Eithaf
anfodlon

Anfodlon
iawn

Gwasanaeth eich Cymdeithas 56% 30% 7% 5% 2%

Delio ag atgyweiriadau a chynnal a chadw 65% 18% 9% 4% 4%

Ansawdd cyff redinol eich cartref 54% 34% 6% 4% 2%

Rhent sy’n rhoi gwerth am arian 56% 32% 8% 3% 1%

Gwrando ar safb wynti au preswylwyr a gweithredu 
ar hynny 

54% 27% 10% 6% 3%

Cymdogaethau fel lle i fyw 50% 30% 8% 8% 4%

Delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol 25% 17% 42% 8% 8%

Eich Cymdeithas yn darparu’r gwasanaeth rydych 
chi’n ei ddisgwyl 

58% 29% 8% 3% 1%

Ymddiriedaeth preswylwyr yn y Gymdeithas 67% 20% 7% 3% 3%
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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 tenanti aethau 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 gyfl enwi er mwyn buddsoddi 
yn y cymunedau, gan geisio cael eff aith ehangach na 
bod yn landlord yn unig.

Helpu preswylwyr i sicrhau gwaith

Mae'n Grant Gwneud Gwahaniaeth yn y Dyfodol yn 
cynorthwyo preswylwyr ac yn eu helpu i oresgyn 
rhwystrau sy'n eu hatal rhag manteisio ar gyfl eoedd 
cyfl ogaeth, hyff orddiant ac addysg.  Gallai granti au 
dalu rhywfaint o'r costau teithio neu gost dillad 
arbenigol, off er neu hyff orddiant.

Cafodd Louise Fordham, preswylydd o Gaerdydd, 
grant i brynu off er er mwyn sefydlu ei busnes trin 
traed.  Rhoddom grant iddi i'w galluogi i brynu ei 100 
pecyn trin traed tafl adwy cyntaf er mwyn ei helpu 
wrth iddi sefydlu ei busnes trin traed newydd.

Dwyn cymunedau ynghyd

Yn 2019, gwariom £57,000 ar ff urf granti au cymunedol 
yn cynorthwyo 78 o brosiectau a mentrau er mwyn 
dwyn pobl ynghyd yn y gymuned, gan helpu i wella 
cydnerthedd a chynnig mynediad gwell i gyfl eoedd.  
Roedd hyn yn cynnwys helpu grwpiau cymunedol, 
mentrau chwaraeon a chwarae cymunedol, prosiectau 
addysgol, helpu pobl i oresgyn rhwystrau sy'n atal 
pobl rhag gweithio, gwella iechyd a lles, a gwella 
arwahanrwydd cymdeithasol.

Darparom grant i Sied y Dynion Y Drenewydd er mwyn 
cynorthwyo eu gwaith hanfodol wrth fynd i’r afael ag 
allgáu ymhlith dynion a menywod trwy hyrwyddo lles 
a gweithgareddau gwaith coed yn Llys Glan Yr Afon, Y 
Drenewydd. Maent wedi bod yn gweithio gyda Dementi a 
Friendly Newtown a Men’s Shed Cymru er mwyn creu 
cyfl eoedd gwirfoddoli ar gyfer y gymuned leol.

Ni fyddwn yn gwneud penderfyniadau heb ystyried 
yr eff aith ar breswylwyr a chymunedau, ac mae'n 
gwerthoedd wrth wraidd y broses.

Roedd ein contractau datblygu a 
chynnal a chadw wedi sicrhau dros

£55 miliwn
ar gyfer economi Cymru, fel y 
mesurwyd gan Off eryn 
Mesur Budd Cymunedol 
Llywodraeth Cymru. 
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Gweithio mewn partneriaeth yn ein 
cymunedau

O wella bywydau i achub yr amgylchedd, buom 
yn gweithio gyda'n partneriaid cadwyn gyfl enwi 
i gynorthwyo 42 o brosiectau cymunedol yn ystod 
2019.  Cysylltom ein contractwyr gyda nifer o fentrau 
cymunedol, amgylcheddol ac addysgol, y maent 
wedi cael budd o'r amser, y llafur a'r deunyddiau 
a roddont fel rhan o'u cytundeb i weithio gyda ni.  
Gyda'n gilydd, rydym wedi gwneud gwahaniaeth 
i amrediad o brosiectau gan gynnwys y rhai sy'n 
hyrwyddo ailgylchu ac sy'n gwella'r amgylchedd ar 
gyfer ein preswylwyr;  rhoi'r cyfl e i ddisgyblion ysgol 
yn ein cymunedau i ymweld â'n safl eoedd a dysgu 
am ein datblygiadau neu gynorthwyo profi ad gwaith 
a phrenti siaethau trwy weithio ar ein cartrefi 

Elin Vaughan-Miles, Cydlynydd yng Nghanolfan 
Deuluoedd Llanbedr Pont Steff an yng Ngheredigion, 
lle y bu contractwyr WWH, Jamson Estates Ltd a 
Polyfl or, yn cyfl enwi ac yn gosod llawr newydd er 
mwyn helpu’r ganolfan i symud i safl e newydd.

Partneru er mwyn darparu 
cyfl eoedd gwaith yn ein cymunedau 

Trwy gyfrwng ein mentrau buddion cymunedol, 
mae ein contractwyr wedi cynorthwyo cyfanswm o 
59 o wythnosau profi ad gwaith a 677 o wythnosau 
prenti siaeth, gan weithio ar nifer o'n contractau 
datblygu a gwasanaethau eiddo.

Hyff orddodd Matt hew, myfyriwr gwaith coed yn ei 
drydedd fl wyddyn, fel prenti s saer coed, gan weithio 
ar ein datblygiad yn Abergwaun, Sir Benfro.
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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). 

Ein prif fetrig ariannol yw'r arian rhydd a gaiff  ei 
greu gan y Gymdeithas.  Yn 2019, roedd y mewnlif 
arian rhydd wedi codi i £7.4 miliwn, o'r £6.4 miliwn a 
ddatblygwyd y llynedd.  Datgelir hyn yn y datganiad 
llif arian fel sy'n ofynnol dan benderfyniad cyfrifyddu 
Llywodraeth Cymru.

Roedd ein trosiant wedi codi 4.2% o'i gymharu â 
2018, 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 £21.3 miliwn (2018:  
£20.6 miliwn), sy'n cyfateb â 31% o'r trosiant (2018:  
32%).  Mae didynnu gwaith trwsio mawr yn rhoi 
gwarged gweithredol o £17.1 miliwn (2018:   £16.2 
miliwn).

Trosiant y Gymdeithas 4.2%

£68 miliwn

Perff ormiad Ariannol

£7.4
miliwn (2019)

Mewnlif arian rhydd y Gymdeithas

£6.4
miliwn (2018)

Roedd yr arian a ail-fuddsoddwyd yn ein por� folio 
eiddo yn cynnwys disodli cydrannau a oedd yn 
werth £7.4 miliwn (2018:  £8.9 miliwn), ynghyd â 
gwaith trwsio mawr a oedd yn werth £4.1 miliwn 
(2018:  £4.4 miliwn), a oedd yn rhoi cyfanswm a ail-
fuddsoddwyd mewn eiddo o £11.5 miliwn (2018:  
£13.3 miliwn).  Mae hyn yn cynrychioli buddsoddiad 
yn ein stoc er mwyn sicrhau y bodlonir safonau uchel 
yn ein holl gartrefi .

Roedd ein cost llog ariannol yn £8.5 miliwn o'i 
gymharu â £7.2 miliwn yn 2018, wrth i ni gynyddu 
swm ein benthyciadau i £246.8m o £213.5 miliwn yn 
2018.  Trefnom ein bod yn sicrhau gwerth £40 miliwn 
o fenthyciadau cyfradd sefydlog hirdymor newydd 
yn ystod y fl wyddyn, er mwyn ariannu ein rhaglen 
ddatblygu a estynnwyd.  Mae'r cyfraddau llog ar 
gyfradd sefydlog ar y benthyciadau hyn yn lleihau ein 
costau llog blynyddol hirdymor ac yn cynnig mwy o 
sicrwydd ar gyfer ein cynlluniau busnes yn y dyfodol.  
Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi manteisio 
ar y cyfraddau llog hirdymor isel sydd ar gael yn y 
farchnad.

Ein cyfradd llog gyfartalog oedd 3.49% (2018:  3.53%) 
ac roedd ein dyled yn cynnwys 96% (2018:  93%) a 
oedd yn dwyn llog ar gyfraddau sefydlog, 1% (2018:  
1%) gyda chyfraddau cysyllti edig â mynegai a 3% 
(2018:  6%) gyda chyfraddau llog newidiol.  Roedd 
y gerio ar sail cost gros yn 36% (2018:  32%), sydd 
ymhell o fewn gofynion cyfamod ein benthyciadau 
banc.  Llwyddom i fodloni ein cyfamodau sicrwydd 

Llog cyfartalog

3.49% 
(2018: 3.53%)

Gwarged gweithredol

31% 
o'r trosiant
(2018: 32%)

Gwarged gweithredol
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Gwaith Arian net 
o weithgareddau 
gweithredol cyn gwaith 
trwsio mawr heb ei 
gyfalafu i'n heiddo, 
sy'n adlewyrchu ein 
h e f f e i t h l o n r w y d d          
gweithredol.

Arian a wariwyd ar 
ail-fuddsoddi yn ein 
por� folio eiddo (disodli 
cydrannau megis 
ceginau, ystafelloedd 
ymolchi, boeleri a 
ff enestri newydd, yn 
ogystal â gwaith trwsio 
mawr heb ei gyfalafu a 
gwaith addurno cylchol).

Arian a wariwyd ar 

daliadau llog net ar 
fenthyciadau.

Arian a fuddsoddwyd 
mewn gwariant cyfalaf, 
sef buddsoddiad mewn 

systemau TG 
newydd yn bennaf.

llog yn gyff yrddus.  Ar 31 Rhagfyr 2019, roedd y 
Gymdeithas yn dal gwerth £24.9 miliwn (2018:  £8.2 
miliwn) mewn arian a chyfwerthoedd arian, ac roedd 
ganddi werth £70.0 miliwn (2018:  £84 miliwn) o 
gyfl euster banc a gadarnhawyd y gallai droi ato.

Roedd y Gymdeithas wedi sicrhau gwarged cyn 
eitemau eithriadol o £9.3 miliwn, o'i gymharu ag £8.2 
miliwn yn 2018.  Cost eithriadol gyfan gwbl o £1.7 
miliwn, a oedd yn ymwneud â dileu costau adfywio 
a gododd ac yr oeddent yn uwch na'r grant adfywio a 
gafwyd ar gyfer cynllun ym Merthyr, a wrthbwyswyd 
gan adfer credydau rhent wrth symud i'n system 
weithredol newydd.  Arweiniodd cyfanswm y gost 
eithriadol hon at elw a adroddwyd o £7.6 miliwn, 
o'i gymharu â cholled o £0.3 miliwn a adroddwyd 
yn 2018.  Mae'r cyfrifon yn dangos hefyd y driniaeth 
FRS102 ddiwygiedig o bensiwn SHPS, a arweiniodd 
at daliadau ychwanegol o £0.7m i'r datganiad incwm 
cynhwysfawr a thaliadau o £3.7m i'r datganiad 
incwm cynhwysfawr arall.

Yn ystod 2019, gwariwyd £49 miliwn (2018:  £28 
miliwn) ar ddatblygiadau.  Gwariwyd hwn ar 
gwblhau cartrefi  newydd yn ystod y fl wyddyn ac ar 
ddechrau ariannu cartrefi  a gaiff  eu cwblhau yn ystod 
blynyddoedd i ddod.  Ar ddiwedd y fl wyddyn, roedd 
gennym werth £664 miliwn (2018:  £621 miliwn) ar 
ff urf asedau sefydlog a £37.5 miliwn (2018:  £13.3 
miliwn) ar ff urf cyfalaf gweithio cadarnhaol, ac 
mae £246.8 miliwn (2018:  £213.5 miliwn) ar ff urf 
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 
ff ordd gynaliadwy law yn llaw â chyllid grant er mwyn 
buddsoddi mewn datblygu cartrefi  ff orddiadwy 
newydd i fodloni anghenion preswylwyr yfory.

Arian net o weithgareddau gweithredol cyn 

MEWNLLIF ARIAN RHYDD

Gwariant ar ddatblygu

£49 miliwn
(2018: £28 miliwn)

Mae cyfanswm y mewnlif arian rhydd o £6.8 
miliwn ar gyfer y Gymdeithas yn 2019 yn cynnwys 
arian net o weithgareddau gweithredol yn llai 
gwariant arian cyfalaf a llog.  Nodir hyn isod.

£27.8 
miliwn 
(2018: £27.6 miliwn)

£11.5 
miliwn 
(2018: £13.3 miliwn)

£8.3 
miliwn 
(2018: £6.9 miliwn)

£0.9 
miliwn 
(2018: £1.0 miliwn)

Mae'r symudiad terfynol rhwng cyfraniadau 
pensiwn a wnaethpwyd a chostau pensiwn a 
godwyd o £0.3 miliwn.
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Mae'r Grŵp yn cynnwys y rhiant-Gymdeithas a 
phedwar is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr: 

• Cambria (Cambria Maintenance Services 
Limited), 

• Mentrau Castell (Castell Ventures Limited), 
• Cartrefi  Castell  (Castell Homes Limited),
• Enfys (Enfys Developments Limited). 

Strwythur y Grŵp
Mae'r holl is-gwmnïau hyn yn bodoli i ddarparu 
sianelau cost-eff eithlon er mwyn datblygu cartrefi  
newydd a darparu gwasanaethau ar gyfer preswylwyr 
y Gymdeithas.

Nid yw'r is-gwmnïau hyn yn cynrychioli arallgyfeirio i 
ff wrdd o fentrau traddodiadol cymdeithas dai.

Cychwynnodd Enfys ar ei gwaith yn 2013 ac mae'n 
rheoli ein rhaglen datblygu cartrefi  newydd, gan 
gynnig ff ordd gost-eff eithlon 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 fi l 
o gartrefi  newydd dros y bum mlynedd nesaf.  Yn 
ystod y fl wyddyn, llwyddodd Enfys i sicrhau trosiant 
o £33.8m (2018 - £17.9m), gan wneud elw o £0.3m 
(2018 - £0.2m).

£33.8 miliwn
Trosiant  Enfys
(2018: £17.9 miliwn)

Mae Cartrefi Castell yn rheoli ein gwaith o 
ddatblygu cartrefi i'w gwerthu, a chwblhawyd dau 
gartref i'w gwerthu hyd yn hyn.  Mae'r gwaith yn 
mynd rhagddo ar 3 chartref pellach ar hyn o bryd, a 
werthir yn 2020, a bydd nifer y cartrefi i'w gwerthu 
yn cynyddu yn y dyfodol os bydd cyfleoedd addas 
yn codi.  

Yn ystod y flwyddyn, llwyddodd Cartrefi Castell 
i sicrhau trosiant o £0.3m (2018 - £0.3m), gan 
wneud elw o £0.03m (2018 – colled o £0.03m).

£0.3 miliwn
Trosiant Castell Homes
(2018: £0.3 miliwn)
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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.  Ychwanegwyd 
nifer o gynlluniau newydd yn ystod y fl wyddyn o 
ganlyniad i dendrau llwyddiannus.

Yn ogystal, mae'n 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, a bwriedir ymestyn hyn i gynllun newydd 
pellach yn 2020.

Yn ystod y fl wyddyn, llwyddodd Mentrau Castell i 
sicrhau trosiant o £1.7m (2018 - £1.3m), gan wneud 
colled fach o £3,000, ar ôl gwneud elw o £48,000 yn 
2018.

Sefydlwyd Cambria yn 2011 ac mae'n darparu 
gwasanaethau cynnal a chadw cost-eff eithiol ar 
draws ein heiddo yng ngogledd, canolbarth a de 
Cymru.  Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys 
gwaith cynnal a chadw adweithiol, gwasanaethu 
nwy, profi on trydanol a disodli ceginau, ystafelloedd 
ymolchi a boeleri.  Yn ystod 2019, mae Cambria wedi 
darparu gwasanaethau yng Ngorllewin Cymru am y 
tro cyntaf a disgwyliwn i'r gwaith hwn gynyddu yn 
ystod y blynyddoedd i ddod.

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-eff eithiol 
trwy sicrhau bod gwaith yn cael ei gwblhau i'r safon 
cywir, gan gadw rheolaeth dros gostau deunyddiau 
cysyllti edig ac arbed elw contractwyr a TAW na ellir 
ei adennill ar gostau llafur.

Yn ystod y fl wyddyn, llwyddodd Cambria i sicrhau 
trosiant o £12.1m (2018 - £12.1m), gan wneud elw o 
£1.4m (2018 – £1.4m).

£12.1 miliwn
Trosiant  Cambria
(2018: £12.1 miliwn)

£1.7 miliwn
Trosiant Castell Ventures
(2018: £1.3 miliwn)
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Mae Aelodau’r Bwrdd yn cydweithio 
i arwain y Grŵp i gyfl awni’r nodau 
ac amcanion a nodir. Mae hyn yn 
cynnwys goruchwylio’r sefyllfa ariannol, 

cytuno ar bolisïau, monitro perff ormiad, gwneud 
penderfyniadau strategol a sicrhau bod pob mater yn 
cael ei gyfl awni’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 Bwrdd yn arwain proses o 
hunan-werthuso cadarn, ar sail 
tysti olaeth ac sy’n canolbwynti o 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 perff ormiad 
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.

Mae'r cynnydd yn erbyn blaenoriaethau 
corff oraethol yn cael ei adolygu bob 
chwarter gan y Bwrdd ar ôl cyfl wyno 
diweddariad Strategol, Gweithredol ac 

Ariannol sydd hefyd yn cynnwys heriau a chyfl eoedd 
newydd. Defnyddir cyfres o fesurau tueddiadau 
gwasanaeth gan y Bwrdd i ddeall eff eithiolrwydd 
gweithredol y busnes ac ansawdd y gwasanaeth 
i breswylwyr. Mae'r pwyslais ar fesur yr hyn sydd 
bwysicaf i breswylwyr o ran canlyniadau, ynghyd ag 
arwyddion o fath ac amlder gofynion preswylwyr, 
fel y gall y Bwrdd a'r staff  weld proffi  l newidiol y 
ceisiadau gan breswylwyr yn hawdd.

Ar ôl ystyried y mater yn ofalus, cytunodd 
y Bwrdd y byddai'r holl Aelodau Pwyllgor 
a Bwrdd Anweithredol ar draws Grŵp 
WWH yn cael eu talu (a fyddai'n dod i rym 

o 1 Tachwedd 2019).  Wrth wneud y penderfyniad 
hwn, ystyriodd y Bwrdd safb wynti au preswylwyr 
a rhanddeiliaid, yn ogystal â'r gofynion ar gyfer y 
busnes yn y dyfodol, a oedd yn cynnwys diogelu 
gallu y Gymdeithas i barhau i gyfl awni canlyniadau o 
ansawdd uchel yn y dyfodol trwy helpu i ailhyff orddi, 
recriwti o ac yna, sicrhau bod aelodau Bwrdd a 
Phwyllgor o ansawdd uchel yn atebol nawr ac yn y 
dyfodol.

Llywodraethu

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.

12
cyfranddaliwr

Hyd at
3 

wedi’u 
cyfethol

Y Bwrdd rheoli

Rheolir y Grŵp gan Fwrdd o hyd at 15 o Aelodau 
Anweithredol at ei gilydd:

Mae'r holl Aelodau o'r Bwrdd yn aelodau 
Anweithredol ac mae ganddynt un bleidlais yr un.

Gall aelodaeth y Bwrdd gynnwys hyd at bedwar o 
breswylwyr.

Mae cyfarwyddwyr gweithredol yn dod i gyfarfodydd 
i gyfl wyno adroddiadau ond nid ydyn nhw’n cael 
pleidleisio.
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Gyda chymorth ac arweiniad gan gynghorydd 
annibynnol, cymeradwyodd y Bwrdd y dylai'r lefelau 
tâl a ddyfarnir fod ar lefel ganolrifol yr ystod tâl 
priodol ar gyfer sefydliadau o faint a chymhlethdod 
tebyg, ac yn unol â'r egwyddor a bennwyd er mwyn 
gosod lefelau talu ar gyfer staff .  Adolygir lefelau talu 
bob tair blynedd, neu cyn hynny yn ôl y gofyn, er 
mwyn sicrhau bod y lefelau talu a ddyfarnir yn parhau 
i fod yn briodol, yn deg ac yn unol â'r ff ramwaith 
llywodraethu.

Mae gan Aelodau'r Bwrdd yr hawl i gael treuliau a 
awdurdodir yn y ff ordd gywir, sy'n codi wrth iddynt 
gyfl awni eu dyletswyddau.  Ni fydd Aelod Bwrdd 
sy'n gweithredu mewn ff ordd ddidwyll yn atebol i'r 
Gymdeithas am unrhyw golled.

Bydd y Bwrdd yn cwrdd yn ff urfi ol tua bob 
saith wythnos, gan gynnwys deuddydd i 
ff wrdd o’r swyddfa i ystyried y cyfeiriad 
strategol a’r blaenoriaethau ar gyfer y Grŵp.

Aelodau’r Bwrdd
Caiff  Aelodau’r Bwrdd eu hethol ar y Bwrdd yn y 
Cyfarfod Cyff redinol 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   tanysgrifi o o bunt a rhaid 
iddyn nhw beidio â bod dan 18 oed, bod yn gyfl ogai 
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 
cyff redinol). 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 33.

Y Bwrdd sy’n penderfynu ar y meini prawf dethol 
ar gyfer cyfranddalwyr sy’n dymuno sefyll i gael eu 
hethol fel Aelodau Bwrdd.

Gofynion

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

(a) nid ydynt wedi cael eu hanghymhwyso rhag 
cyfl awni rôl cyfarwyddwr cwmni, aelod 
bwrdd cymdeithas gofrestredig arall neu 
ymddiriedolwr elusen am unrhyw reswm;

(b) nid ydyn nhw wedi eu cael yn euog o drosedd 
dditi ol nad yw wedi ei threulio, neu na ellir ei 
threulio;

(c) nid oes unrhyw gyfansoddiad wedi ei wneud 
gyda chredydwyr yr unigolyn yn gyff redinol o 
ran bodloni dyledion yr unigolyn;

(ch) nid ydyn nhw yn torri eu cytundeb tenanti aeth 
neu brydles mewn ff ordd 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 tenanti aeth, neu orchymyn cau;

(d) 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 gorff orol neu’n 
feddyliol analluog i weithredu fel Aelod o’r 
Bwrdd ac y gallai’r sefyllfa honno barhau am 
fwy na thri mis;

dd) 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;

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

(f) eu bod yn parhau i fod yn gyfranddaliwr neu 
eu bod yn gyfl ogai unrhyw gorff  arall y mae’n 
rhaid cyfuno ei gyfrifon â rhai’r Gymdeithas.
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Aelodau Cyfetholedig o’r Bwrdd

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.

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 
eff eithio ar gyfranddalwyr.

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.

Amrywiaeth a sgiliau

Gofynion y Bwrdd o ran sgiliau, rhinweddau a 
phrofi ad 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, 
profi ad o’r sector tai, profi ad perthnasol 
yn y sector cyhoeddus, adnoddau dynol a 
llywodraethu;

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

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

Caiff  Aelodau eu hethol yn y 
Cyfarfod Cyff redinol Blynyddol 
am dair blynedd

Caiff  Aelodau Bwrdd 
wasanaeth am uchafswm o 
dri thymor ar ôl ei gilydd

Cyn
ethol

Blwyddyn

1
Blwyddyn

2
Blwyddyn

3
Blwyddyn

4
Blwyddyn

5
Blwyddyn

6
Blwyddyn

7

Tymor yn y swydd
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Fel unigolion, mae’n rhaid iddyn nhw 
hefyd:

gallu rhoi’r swm priodol o amser sydd 
ei angen i gael eu hyff orddi, mynychu a 
pharatoi ar gyfer cyfarfodydd;

gallu gweithio mewn tî m a rhoi ystyriaethau 
personol o’r neilltu; 

dangos empathi gyda thai cymdeithasol.

Cynhelir ymarfer arfarnu helaeth bob 
blwyddyn sy'n asesu perff ormiad Aelodau 
Bwrdd unigol yn ogystal â pherff ormiad 
y Bwrdd fel tî m.  Yn ystod ei ddiwrnod 
cwrdd i ff wrdd, bydd y Bwrdd yn ystyried 
y graddau y mae Aelodau'r Bwrdd yn 
bodloni'r gofynion uchod, ac a oes unrhyw 
fylchau o ran sgiliau a phrofi ad.

Blwyddyn

7
Blwyddyn

8
Blwyddyn

9
Blynedd

10 -12

Mae gofyn bod bwlch clir o 3 blynedd ar 
ôl gwasanaethu am dri thymor o'r bron 
cyn y caiff  Aelod ailymuno â'r Bwrdd 
mewn unrhyw rôl.

Rhwymedigaethau Aelodau’r 
Bwrdd

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;

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, 
perff ormiad ac atebolrwydd;

sicrhau bod cyfraniad eff eithiol yn cael ei 
wneud drwy baratoi ar gyfer cyfarfodydd 
a digwyddiadau, mynychu’n rheolaidd 
a chymryd rhan mewn trafodaethau a 
gwneud penderfyniadau;

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

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

Cafodd John ei gyfethol i’r Bwrdd yn 2014 
ac fe’i hetholwyd yn 2015. Mae ganddo 
hefyd rolau bwrdd ar yr UK Collaborati ve 
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.

John McPeake       Cadeirydd y 
Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

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 fl aenorol, bu Rachel yn addysgu bioleg a 
gwyddoniaeth i fyfyrwyr ysgol uwchradd.

Rachel Fleri
Cadeirydd Bwrdd Cambria

Presenoldeb yn y Bwrdd

Etholwyd Alex i’r Bwrdd yn 2016, ac mae hefyd 
wedi bod yn Aelod yn y gorff ennol. Mae’n 
weinidog ar eglwys ym Mhen-y-bont ar Ogwr, 
ac mae ganddo gysyllti adau 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 brofi ad 
mewn gwasanaethu ar amryw o fyrddau, fel 
ymddiriedolwr elusen ac fel llywodraethwr ysgol.

Alex Ashton
Cadeirydd y Bwrdd

Presenoldeb yn y Bwrdd

Cafodd Kathy ei hethol i’r Bwrdd ym mis 
Mehefi n 2017, ac mae hi wedi bod yn Aelod 
yn y gorff ennol. 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.

Kathy Smart 

Presenoldeb yn y Bwrdd

Ymunodd Sarah â'r Pwyllgor Uniondeb ac 
Archwilio yn 2014 ac fe'i hetholwyd i'r Bwrdd 
yn 2015.. Mae hi’n gyfreithwraig cyfreitha 
brofi adol, gan arbenigo mewn ymgyfreitha 
eiddo ac anghydfodau ynghylch tenanti aeth. Ar 
ben hynny mae Sarah yn gyfreithwraig iechyd 
meddwl achrededig gan gynrychioli cleienti aid 
mewn gwrandawiadau tribiwnlys i wrthwynebu 
eu cadw o dan adran, a chynrychioli cleienti aid 
yn y Llys Gwarchodaeth. Mae Sarah hefyd wedi 
ymgymhwyso fel cyfryngwr achrededig.

Sarah Porter

Presenoldeb yn y Bwrdd

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 Cyfi awnder Cymru (elusen 
dai genedlaethol sy’n ymgyrchu dros dai 
ff orddiadwy) ac yn un o ymddiriedolwyr 
elusen gymunedol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Sharon Lee

Presenoldeb yn y Bwrdd

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 
fl aenorol 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.

Jemma Bere

Presenoldeb yn y Bwrdd

Etholwyd Heather i’r Bwrdd yn 2016. Mae 
hi’n rheolwr cynllun wedi ymddeol gyda 
thros 12 mlynedd o brofi ad 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.

Heather Christan

Presenoldeb yn y Bwrdd

Cyfetholwyd Ruth i'r Bwrdd yn 2015 ac fe'i 
hetholwyd yn 2016.  Mae cefndir Ruth ym maes 
gofal cymdeithasol, ac mae ganddi dros 40 
mlynedd o brofi ad ym maes llywodraeth leol, 
GIG a'r Adran Iechyd.  Mae hi'n Ymddiriedolwr 
Together in Dementi a Everyday (TIDE) ac yn 
Gyfarwyddwr Life Story Network a'i chwmni 
ymgynghorol ei hun, ac mae'r gwaith a 
wnaethpwyd yn ddiweddar wedi canolbwynti o 
ar bobl sydd â dementi a a gofalwyr teuluol.

Ruth Eley

Presenoldeb yn y Bwrdd
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Aelodau Cyfetholedig o’r Bwrdd

Mr O Constanti ne
(ymddiswyddodd 13 Mehefi n 2019)

 Mr M Glinwood
(ymddiswyddodd 13 Mehefi n 2019)

Ymddiswyddiadau 

Amrywiaeth y Bwrdd

Anabledd

Oedran

Rhyw

Joy Williams

Presenoldeb yn y Bwrdd

Cyfetholwyd Kevin i'r Bwrdd yn 2016 ac fe'i 
etholwyd yn 2017.  Mae Kevin yn gyfrifydd 
cymwysedig sydd â dros 40 mlynedd o brofi ad 
helaeth.  Ers iddo ymddeol yn 2014, mae wedi 
bod yn weithgar ym maes tai, gan wirfoddoli 
i fenter gymdeithasol ac elusen yn Aberteifi .  
Mae'n byw yn Sir Benfro ac mae'n parhau i 
ddysgu Cymraeg.

Kevin Taylor 

Presenoldeb yn y Bwrdd

Cyfetholwyd Christi ne i'r Bwrdd yn 2019.  
Bu Christi ne yn gyfrifydd cymwysedig am 
40 mlynedd, gan dreulio ei gyrfa ym maes 
llywodraeth leol, gyda chyfrifoldeb dros ystod 
gyfan y gwasanaethau cymorth ar gyfer y 
cyngor mwyaf yng Nghymru.  Mae ganddi 
brofi ad helaeth ym maes cyllid corff oraethol, 
rheolaeth strategol, datblygiad polisi a 
chynllunio ariannol.  Ers iddi ymddeol yn 2019, 
mae Christi ne wedi bod yn ymwneud â gwaith 
gwirfoddol gyda phlant ac oedolion agored i 
niwed ac mae'n gyfaill dementi a.  Mae hi'n byw 
yng Nghaerdydd. 

Christi ne Salter

Llanwodd Joy le gwag ar y Bwrdd yn 2018.  
Yn fl aenorol, bu'n athrawes gynradd cyn 
gweithio mewn prosiect cyfl ogadwyedd 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.

Aelodau Bwrdd sy'n llenwi sedd sy'n 
digwydd dod yn wag

Llanwodd Peter sedd wag ar y Bwrdd yn 
2019.  Bu'n rheolwr ym maes tai, gan arbenigo 
mewn llety â chymorth, rheoli rhanbarthol a 
datblygiad polisi, ac bu'n was sifi l i Lywodraeth 
Cymru.  Mae wedi rhedeg ei fusnes ei hun ac 
ar hyn o bryd, mae'n gyfarwyddwr Partneriaeth 
Cadenza.  Mae ganddo brofi ad helaeth o'r 
trydydd sector, mae'n Gadeirydd Cardiff  Pedal 
Power ac yn Drysorydd Canolfan y Celfyddydau 
Llantarnam Grange.  Mae ganddo radd Meistr 
mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Peter Harding

Presenoldeb yn y Bwrdd

Cyfetholwyd Ivor i'r Bwrdd yn 2019.  Ar ôl 
cael gyrfa lawn yn yr Awyrlu Brenhinol, bu'n 
gweithio i'r Weinyddiaeth Amddiff yn fel 
Swyddog Hyff orddiadol.  Mae ganddo brofi ad 
helaeth o wirfoddoli, bu'n aelod o Bwyllgor 
Prawf De Morgannwg ac yn aelod o Awdurdod 
Heddlu De Cymru.  Yn ogystal, treuliodd Ivor 
amser fel aelod o Fwrdd Monitro Annibynnol 
Carchar y Parc, Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae'n 
aelod o gorff  llywodraethu dwy ysgol yng 
Nghaerdydd.  Mae'n byw yng Nghaerdydd.

Ivor Gi� ens

Presenoldeb yn y Bwrdd Presenoldeb yn y Bwrdd

36%
gwryw

64%
benyw

Dros
65

30-44

45-65

21%
anabl

79%
ddim yn anabl

Hil

7%
BAME

93%
Gwyn
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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 fl wyddyn a’r tymor canolig;

cyfrifon rheoli rheolaidd yn cael eu 
paratoi’n brydlon, gan ddarparu 
gwybodaeth berthnasol, ddibynadwy 
a chyfredol ariannol a chyff redinol 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 ff urfi ol, 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 cyfl wyno adroddiadau rheolaidd i’r 
Bwrdd); a bod

gweithdrefnau ff urfi ol wedi eu sefydlu 
ar gyfer cychwyn camau priodol i gywiro 
gwendidau a nodwyd yn yr adroddiadau 
uchod.

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:

   

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:
   

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.

£

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.

polisïau a gweithdrefnau ff urfi ol 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  profi adol a chymwys yn cymryd 
cyfrifoldeb am swyddogaethau busnes 
pwysig (gweithdrefnau blynyddol wedi 
eu sefydlu i gynnal safonau perff ormiad, 
yn ogystal â hunan-ardysti o rheoli risg 
ym mhob maes);

bod y Bwrdd yn cynnal adolygiad 
chwarterol o’r prif risgiau sy’n wynebu’r 
Gymdeithas a’r Grŵp;

turnoverturnover
££
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Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i reoli risg er mwyn 
cyfl awni 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 eff eithiol fel bod adnoddau a sylw yn cael 
eu cyfeirio’n briodol.

Mae Llywodraeth Cymru, fel rheoleiddiwr 
y sector cymdeithasau tai, wedi cynyddu 
ei ff ocws 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 
eff eithiol.

Yn gyff redinol, mae’r Grŵp yn gweithredu mewn 
amgylchedd risg isel, gyda’r rhan fwyaf o’r 
digwyddiadau a allai eff eithio’n andwyol ar y busnes 
yn cymryd cryn amser i gael eff aith. 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 canolbwynti o ar y digwyddiadau hynny sy’n fwy 
uniongyrchol neu lle mae eu heff aith yn arwyddocaol 
iawn, yn ogystal ag ystyried asesiad Llywodraeth 
Cymru o risgiau ar draws y sector. Yn y ff ordd hon 
mae’r asesiad wedi canolbwynti o ar ddysgu o bob 
rhan o’r sector ac o brofi ad 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 gysyllti edig 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 

Risg

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 eff eithiol 
i risgiau gwirioneddol a allai gael eff aith sylweddol 
heb rwystro arloesi na chreu baich gweinyddol 
biwrocrataidd diangen.

Mae’r Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio 
yn gyfrifol am fonitro eff eithiolrwydd 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 
eff eithiolrwydd llywodraethu, rheoli risg hysbys a 
nodi ff actorau 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.

32



Risg sylweddol
Risg 

gynhenid

Rydym wedi asesu nifer o risgiau eraill hefyd, gan gynnwys rheoleiddio sy'n atal neu sy'n cyfyngu ar y 
model gweithredol cyfredol, iechyd a diogelwch staff , niwed/cam-drin preswylydd a gosod ein system 
weithredol newydd.  

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

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

Colli rhai o'r prif systemau cyfrifi adurol neu bob un ohonynt

Cyfyngiad i'r rhent (trwy gyfrwng polisi rhent LlC) i fod yn swm 
llai na'r hyn a ragwelwyd yn y cynllun busnes

Methu cynnal lefelau cydymff urfi aeth hynod o uchel ar gyfer 
meysydd, a allai gael eff aith ddifrifol ac ar unwaith 

Cronfeydd annigonol i dalu ymrwymiadau ac unrhyw achos o 
dorri cyfamodau 

Colli neu rannu data trwy fod yn esgeulus, gan dorri amodau 
GDPR

Cyfyngu ar y trefniadau datblygu cyfredol o ganlyniad i newid 
ym mholisi LlC 

Cyfyngu ar wasanaethau o ganlyniad i bandemig fel Covid-19

Llywodraethu gwael yn tanseilio eff eithiolrwydd neu hyder yn 
rheolaeth y busnes

Gallai achos mawr o dwyll arwain at golled sylweddol

Costau anghymesur yn cynyddu mewn perthynas â rhenti  
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Risg 
gynhenid Rheolaethau a lliniaru

Risg 
weddilliol

Barnwn bod rheolaeth a gweithgarwch lliniaru digonol mewn grym ar gyfer yr holl risgiau eraill hefyd, 
fel nad oes unrhyw un ohonynt yn arwain at risg gweddilliol sy'n fwy na risg isel.

Mae'n system weithredol newydd a osodwyd yn ddiweddar yn caniatáu i ni fonitro cynlluniau talu yn ofalus, sy'n golygu 
ein bod yn cyrraedd preswylwyr yn gyfl ym er mwyn lleihau anawsterau gymaint ag y bo modd, a darparu cymorth.  
Rydym yn gallu troi at borth DWP ac yn gallu gwneud cais am Drefniadau Talu Amgen.

Mae gennym system larwm soffi  sti gedig, lle y mae'r rheolwyr yn adolygu galwadau yn rheolaidd.  Cynhelir profi on 
adfer data rheolaidd, gyda chymorth wrth gefn darparwr adfer oddi ar y safl e.  Ceir polisïau a gweithdrefnau 
manwl ac mae TSA yn cynnal archwiliad blynyddol o'r gwasanaeth.

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 safl e, yn ogystal ag ymarferion parhad busnes mwy o faint o bryd i'w gilydd. 

Mae LlC wedi cyhoeddi polisi rhent tan 2024, ond cynhelir etholiadau yn ystod y cyfnod hwnnw, a allai olygu y 
byddai'r polisi yn newid.  Mae'n hamcanestyniadau ariannol yn ystyried y polisi rhent disgwyliedig a chynhelir 
amrediad o brofi ad straen a sensiti frwydd yn seiliedig ar wahanol sefyllfaoedd.

Mae gennym ff ramwaith sicrhau llawn ar gyfer pob maes cydymff urfi aeth, ynghyd â thair lefel o reolaeth.  Ym 
mhob maes, mae gennym staff  cymwys a hyff orddedig sy'n gweithredu yn unol â'r ff ramweithiau hyn.  Rydym yn 
cynnal asesiadau risg tân blynyddol, byddwn yn cynnal profi on rheolaidd am beryglon allweddol megis legionella 
ac asbestos a byddwn yn cynnal archwiliadau rheolaidd o dystysgrifau nwy CP12 a thystysgrifau diogelwch 
trydanol.

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

Mae gennym Fwrdd amrywiol sy'n manteisio ar ystod eang o sgiliau.  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.

Ceir rheolaeth dynn o'r costau, ac mae gofyn i'r Bwrdd gymeradwyo codiadau i gyfl ogau.  Cynhelir mwyafrif y 
gwaith cynnal a chadw gan Cambria.  Rydym wedi ymrwymo i drefniadau partneru hirdymor i adeiladu cartrefi  
newydd.  Mae gofyn sicrhau cymeradwyaeth fl ynyddol 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.
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Mae gennym bolisïau a gweithdrefnau manwl mewn grym a Swyddog Diogelu Data penodedig.  Caiff  y staff  eu 
hyff orddi yn ystod y ddarpariaeth ymsefydlu ac yn barhaus.  Mae protocolau rhannu gwybodaeth mewn grym 
gydag asiantaethau allanol a cheir rheolaethau TGCh mewnol er mwyn cyfyngu ar weithgarwch rhannu data.

Mae gennym berthynas gadarn gyda LlC ac rydym yn cymryd rhan mewn gweithgorau perthnasol gyda LlC a CCC.  
Rydym yn ddarparwr tai blaenllaw yng Nghymru, a byddai o anfantais i gyfl enwad tai pe bai LlC yn cyfyngu ar ein 
gallu i ddatblygu.

Gallwn addasu gwasanaethau er mwyn gwneud gwaith trwsio brys, parhau gwaith gwasanaethu nwy, parhau i 
ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth a gallwn gynnal yr holl archwiliadau diogelwch hanfodol, yn ogystal â 
glanhau sylfaenol.  Gall yr holl staff  eraill weithio o bell, gan sicrhau bod y busnes yn gweithredu fel yr arfer.
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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.

Anne Hinchey Prif Weithredwr y Grŵp

Y tîm gweithredol

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.

Steve Porter Cyfarwyddwr Gweithredol (Asedau)

Shayne Hembrow Dirprwy Brif Weithredwr y Grŵp

Stuart Epps Cyfarwyddwr Gweithredol (Adnoddau)

Alex Stephenson Cyfarwyddwr Gweithredol (Technoleg a Thrawsnewid)

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 Gweithredol (Adnoddau) 
ar ddechrau 2016.  Mae ganddo bron i 20 mlynedd o brofiad fel gweithiwr cyllid 
proffesiynol ar lefel uwch ym maes datblygu eiddo, ymgynghori yn yr amgylchedd 
adeiledig ac adeiladu yng Nghymru.  Mae Stuart wedi cymhwyso fel Cyfrifydd 
Siartredig.

Mae gan Alex dros 15 mlynedd o brofiad ym maes tai.  Ar ôl ymuno â'r adran gyllid yn 
2004 fel cyfrifydd cymwysedig, aeth ymlaen i fod yn Bennaeth Gwasanaethau Eiddo ac 
yn Gyfarwyddwyr Gwasanaethau Corfforaethol cyn dod yn Gyfarwyddwyr Gweithredol 
(Technoleg a Thrawsnewid) ar ddechrau 2020.
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Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

John McPeake
Cadeirydd y Pwyllgor Uniondeb ac 
Archwilio
Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Ruth Eley

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

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Cyfansoddiad

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 
fl wyddyn, 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 gyfl ym ac yn eff eithlon; 

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.

Hyd at 5 
Aelod Bwrdd

Hyd at 3 
aelod annibynnol

Aelodau’r Bwrdd Aelodau Annibynnol

Peter Harding

Lisa Lake

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Darren Pritchard

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Presenoldeb yn y Pwyllgor Uniondeb ac Archwilio

Hyd at 5 
Aelod Bwrdd

Hyd at 3 
aelod annibynnol

Julie Wilson-Thomas
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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

Mae'r Pwyllgor yn cynnal ymarfer tendro ar hyn o 
bryd er mwyn penodi archwilydd newydd, gan bod 
tymor Haines Watts bellach wedi dod i ben, ac nid 
ydynt yn gymwys i gael eu hailbenodi.  Penodir 
archwilydd newydd mewn ffordd a fydd yn golygu y 
bydd y cwmni newydd a benodir yn gallu cynnal yr 
archwiliad o gyfrifon statudol 2020.

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).

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.

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.
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Adolygiad o adroddiadau 
archwilio mewnol thematig:

GDPR

Llywodraethu

Iechyd a Diogelwch

Adolygiad o adroddiadau 
archwilio mewnol thematig:

Diogelwch trydanol

Diogelwch tân

Safon Ansawdd Tai Cymru

Ffurflenni Llywodraeth Cymru

Gwasanaeth a Ddarparir mewn 
cynlluniau Gofal Ychwanegol

Adroddiad dilynol Iechyd a 
Diogelwch

Adolygiad o adroddiadau 
archwilio mewnol thematig:

Datblygu system rhenti 
newydd
Cynlluniau talu interim ac 
offerynnau monitro ôl-
ddyledion
Gwaith dilynol ynghylch GDPR
Caffael
Adolygiad o wybodaeth 
rheoli, monitro perfformiad 
a thaliadau i Wasanaethau 
Cynnal a Chadw Cambria 2019
Ymarfer archwiliad iechyd 
cyffredinol rheolaeth fewnol

Canlyniadau interim yr 
archwiliad allanol

Cymeradwyo'r cynllun 
archwilio allanol

Llythyr rheoli a chyflwyniad

Adolygiad o ofynion y Bwrdd i 
gyflwyno ffurflenni rheoliadol i 
Lywodraeth Cymru 

Blaenraglen gwaith archwilio 
mewnol

Crynodeb blynyddol o 
weithgareddau a'r farn archwilio 
fewnol

Cyfarfod preifat gyda'r 
archwilydd mewnol

Cyfarfod preifat gyda'r 
archwilydd allanol

Ebrill 2019 Hydref 2019 Ionawr 2020

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.

Blaenraglen gwaith archwilio 
mewnol Blaenraglen gwaith archwilio 

mewnol

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.

Adolygiad o adroddiad blynyddol 
a datganiadau ariannol 2018 cyn 
y Bwrdd
Adolygiad o'r Datganiad 
Cydymffurfiaeth Blynyddol

Adolygiad o gwmpas adolygiad 
llywodraethu y Bwrdd

Datblygu fframwaith Sicrhau y 
Bwrdd
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Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau 
ariannol yn unol â’r gyfraith gymwys ac Ymarfer 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyff redinol 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 gyfl wr y Gymdeithas a’r Grŵp ac o warged neu 
o ddiff yg 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, fel 
a ddisgrifi r ar dudalennau 48 i 51, ac wedyn eu rhoi ar 
waith yn gyson, gan ff urfi o barn a gwneud amcangyfrifon 
sy’n bwyllog ac yn rhesymol.  Mae’n rhaid i’r Bwrdd 
hefyd baratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes 

Datganiad o Gyfrifoldebau’r Bwrdd
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 cydymff urfi o 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 yn gyfrifol am gynnal ac am ddidwylledd 
yr wybodaeth gorff oraethol 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.
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Mae Covid-19 wedi cael eff aith sylweddol ar 
weithgareddau'r Grŵp, fel y mae wedi'i chael ar yr 
gymdeithas gyfan. Mae'r Bwrdd wedi cyfarfod yn 
rheolaidd yn ystod y cyfnod ac mae wedi bod yn cael 
diweddariadau bob pythefnos gan IMT (Tîm Rheoli 
Digwyddiad), a oedd yn cyfarfod yn ddyddiol ar y 
dechrau, ac sy'n cyfarfod dair gwaith yr wythnos ar hyn 
o bryd. Mae'r diweddariadau hyn wedi canolbwynti o 
ar ddarparu gwasanaeth, perff ormiad gweithredol 
a risg ariannol. Symudodd y Grŵp yn gyfl ym i atal 
gweithgarwch gosod, atal gwaith cynnal a chadw ti r, 
atal yr holl waith glanhau a'r archwiliadau diogelwch 
ac eithrio'r hyn sy'n hanfodol, ac i gynnal gwasanaeth 
trwsio hanfodol yn unig (gan gynnwys gwasanaethu 
nwy blynyddol). Cymrwyd y mesurau hyn er mwyn 
diogelu ein staff  a'n preswylwyr trwy gyfyngu ar ein 
potensial i drosglwyddo'r feirws trwy gael cyswllt 
nad oedd o natur hanfodol. Roedd mesurau eraill i 
ddiogelu ein staff  yn cynnwys darparu PPE (Cyfarpar 
Diogelu Personol). Roedd gan y Grŵp gynllun parhad 
busnes a brofwyd yn drylwyr ac a weithredwyd, 
ac mae hwn wedi galluogi i fwyafrif helaeth y staff  
gyfl awni eu gwaith o'u cartrefi . Mae'r Bwrdd wedi 
cynnig arweinyddiaeth a throsolwg yn ystod y cyfnod 
hwn, ac ar gyfer ein staff  a'n preswylwyr, gymaint ag 

y bo modd, mae'r busnes yn parhau fel arfer, ond yn 
cael ei gyfl awni mewn gwahanol ff ordd.

Cyn belled ag y mae’r Bwrdd yn ymwybodol:

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

• 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.  

Drwy orchymyn y Bwrdd

Mr Alex Ashton
Cadeirydd y Bwrdd

Eleni, mae Bwrdd WWH wedi dewis 
cefnogi Coffi   Manumit, menter 
gymdeithasol o Gaerdydd sy'n 

cynorthwyo dioddefwyr masnachu pobl 
a chaethwasiaeth fodern.
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Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol Tai Wales 
& West (y 'Gymdeithas') ar gyfer y fl wyddyn a ddaeth 
i ben ar 31 Rhagfyr 2019, 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 
ff ramwaith 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 Gyff redinol y Deyrnas Unedig).

Yn ein barn ni, mae'r datganiadau ariannol:

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

• wedi cael eu paratoi'n gywir yn unol ag Arfer 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyff redinol 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 Cyff redinol 
(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 disgrifi ad 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 

Adroddiad yr Archwilydd

gynnwys Safon Moesegol FRC, ac rydym wedi cyfl awni 
ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â'r gofynion 
hyn.  Credwn bod y dysti olaeth 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 ff ordd faterol â'r datganiadau 
ariannol neu ein gwybodaeth a sicrhawyd yn yr 
archwiliad neu'n ymddangos fel arall ei bod wedi cael 

Blwyddyn yn gorff en 31 Rhagfyr 2019

41



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.

Effaith ansicrwydd ar ein harchwiliad 
o ganlyniad i COVID -19

Datgelir safbwynt y Bwrdd ynghylch effaith COVID-19 
yn y Datganiad o Gyfrifoldebau'r Bwrdd a nodyn 1 y 
prif bolisïau cyfrifyddu.

Mae ansicrwydd ynghylch effeithiau COVID-19 
yn berthnasol er mwyn deall ein harchwiliad o'r 
datganiadau ariannol.  Mae pob archwiliad yn 
asesu ac yn herio rhesymoldeb amcangyfrifon a 
wneir gan y Bwrdd, megis y gallu i adfer a phrisio 
asedau, priodoldeb y sail fel busnes gweithredol 
wrth baratoi'r datganiadau ariannol a'r datgeliadau 
cysylltiedig.  Mae'r rhain oll yn dibynnu ar asesiadau 
o'r amgylchedd economaidd yn y dyfodol a 

pherfformiad a rhagolygon y cwmni yn y dyfodol.

Mae pandemig feirws COVID-19 yn un o'r 
digwyddiadau economaidd mwyaf arwyddocaol 
i'r DU, ac ar ddyddiad yr adroddiad hwn, mae 
ei effeithiau wedi arwain at lefelau ansicrwydd 
ynghylch y canlyniadau nas eu gwelwyd erioed o'r 
blaen, ac mae amrediad llawn yr effeithiau posibl 
yn anhysbys.  Rydym wedi defnyddio dull safonol 
wrth ymateb i'r ansicrwydd hwnnw wrth asesu 
perfformiad a rhagolygon y cwmni ar gyfer y dyfodol.  
Fodd bynnag, ni ddylid disgwyl i unrhyw archwiliad 
ragweld y ffactorau sy'n amhosibl eu gwybod neu'r 
holl oblygiadau yn y dyfodol ar gyfer cwmni, ac mae 
hyn yn arbennig o wir mewn perthynas â phandemig 
COVID-19. 

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 
yn cytuno â llyfrau cyfrifon y Grŵp a'r Gymdeithas;  
neu

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

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 
defnyddwyr a wneir ar sail y datganiadau ariannol 
hyn.

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

Yn ogystal, rydym yn:

• 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 
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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 cyfl wyniad cyff redinol, 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 ff ordd sy'n sicrhau cyfl wyniad teg.

Rydym yn cyfathrebu gyda'r rhai sy'n gyfrifol am 
lywodraethu ynghylch, ymhlith materion eraill, 
cwmpas ac amseriad yr archwiliad a gynlluniwyd 
a'r canfyddiadau archwilio arwyddocaol, gan 
gynnwys unrhyw ddiff ygion 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 cydymff urfi aeth 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 ff urfi o barn 
ynghylch eff eithiolrwydd gweithdrefnau llywodraethu 
corff oraethol 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 
Cyff redinol (Cymru) ynghylch gofynion Cyfrifyddu ar 
gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 2015.  
Cyfl awnwyd 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 safb wynti au a ff urfi wyd gennym.

Haines Watt s
Archwiliwr Statudol 
Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig 
(LLP) Cymru
7 Neptune Court
Vanguard Way
Caerdydd CF24 5PJ.

Dyddiad: 15 Mai 2020
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Datganiadau Cyllid

45

Datganiad Incwm Cynhwysfawr Cyfunol
am y fl wyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2019

Mae pob un o’r canlyniadau uchod yn deillio o weithrediadau parhaus.

Datganiad Newidiadau i Gronfeydd wrth Gefn Cyfunol
ar 31 Rhagfyr 2019

Mae cyfanswm y cronfeydd wrth gefn yn cynnwys y gronfa incwm gynhwysfawr wrth 
gefn ar gyfer y Gymdeithas a'r Grŵp yn unig. 
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Datganiad Cyfunol y Sefyllfa Ariannol
ar 31 Rhagfyr 2019

Cafodd y datganiadau ariannol ar dudalennau 45 i 78 eu cymeradwyo gan y Bwrdd ar 14 Mai 2020 ac
fe’u llofnodwyd ar ei ran gan:

  Cadeirydd y Bwrdd  - Mr A Ashton             Dirprwy  Gadeirydd y Bwrdd - Mr J McPeake           Ysgrifennydd  - Mr S Epps
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Datganiad llif arian cyfunol 
ar gyfer y fl wyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2019

47



Nodiadau i’r datganiadau ariannol

Sail paratoi 

Ymgorff orwyd 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 hymgorff ori fel cwmnïau atebolrwydd 
cyfyngedig dan Ddeddf Cwmnïau 2006.  Rhestrir y 
rhain isod dan “sail y cyfuno” ac yn nodyn 30.

Sail y cyfuno

Mae'r cyfrifon cyfunol yn cynnwys canlyniadau Wales 
& West Housing Associati on 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 Associati on 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 2018 ("SORP 
2018").  Pan fo unrhyw wrthdaro yn codi rhwng 
SORP 2018 a safonau adrodd ariannol perthnasol, 
bydd SORP yn drech na'r rhain.  Mae'r datganiadau 
ariannol yn cydymff urfi o â'r Gofynion Cyfrifyddu ar 
gyfer Landlordiaid Cymdeithasol wedi'u Cofrestru 
yng Nghymru – Penderfyniad Cyff redinol 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 caff ael cysyllti edig 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 
caff ael 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 gyfl wr gweithio ar eu diben bwriadedig, 
eu cyfalafu.  Caiff  gwariant ar brynu ti r 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  ti r 
rhydd-ddaliadol ei ddibrisio.  Caiff  ti r 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.

1 Prif bolisïau cyfrifyddu

48



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 
gost ddibrisio, ac unrhyw gostau gwaredu cysylltiedig 
megis ffioedd cyfreithiol a phrisio.  Bydd gofyn ad-
dalu'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.

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.

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    blwyddyn
Tai       150
Fflatiau    100

Cydrannau eraill   blwyddyn
Drysau cefn      40
Ystafelloedd ymolchi     30
Boeleri       15
Offer trydanol       60
Drysau ffrynt       30
Ceginau:  anghenion cyffredinol    17
Ceginau:  tai ymddeol     20
Toeon        80
Ffenestri:  gosodwyd cyn 2000    20
Ffenestri:  gosodwyd ar ôl 2000   40
 
Caiff cydrannau ar dir lesddaliadol eu dibrisio dros 
gyfnod byrrach yr uchod a chyfnod y les sy'n weddill.
Lle y derbynnir grant yn erbyn cost cydran, gostyngir 
cost y gydran yn unol â gwerth presennol net grant y 
dyfodol, a dangosir y ffigwr gwerth presennol net fel 
dyledwr yn y cyfrifon.

Amhariad

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

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:

1 Prif bolisïau cyfrifyddu (parhad)
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Nodiadau i’r datganiadau ariannol
ar gyfer y flwyddyn sy’n gorffen ar 31 Rhagfyr 2019

1 Prif bolisïau cyfrifyddu (parhad)

Dosbarth yr ased   blwyddyn
Cerbydau modur    2 i 4
Offer swyddfa – paneli PV Solar  25
Offer swyddfa – arall    3 i 10
Offer safle – lifftiau    10 i 25
Offer safle – systemau mynediad 
drws      10 i 15
Offer safle – arall    3 i 10
Adeiladau masnachol a swyddfeydd  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.

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.

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.

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.

Costau pensiwn (nodyn 28 a 29) 

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.
 
Cyfrifwyd yr holl gostau pensiwn Cynllun Twf TPT 
Retirement Solutions 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.
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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.

Offerynnau ariannol 

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.

COVID-19

Paratowyd y datganiadau ariannol ar sail busnes 
gweithredol.  Mae'r Bwrdd wedi adolygu ac 
ystyried gwybodaeth berthnasol, gan gynnwys yr 
amcanestyniadau a llif arian yn y dyfodol wrth gynnal 
eu hasesiad.  Yn arbennig, wrth ymateb i bandemig 
COVID-19, mae'r Bwrdd wedi profi eu dadansoddiad 
llif arian er mwyn ystyried yr effaith ar eu busnes gan 
sefyllfaoedd posibl o ganlyniad i effaith COVID-19, 
ynghyd â'r mesurau y gallant eu cymryd i leihau'r 
effaith gymaint ag y bo modd.  Ar sail yr asesiadau 
hyn, o ystyried y mesurau y gellid eu cymryd er 
mwyn lleihau'r amodau niweidiol cyfredol gymaint 
ag y bo modd, a'r adnoddau cyfredol sydd ar gael, 
mae'r Bwrdd wedi dod i'r casgliad y gallant barhau 
i fabwysiadu sail busnes gweithredol wrth baratoi'r 
cyfrifon a'r adroddiad blynyddol.

1 Prif bolisïau cyfrifyddu (parhad)
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol 
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2019 
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2 Dadansoddiad o drosiant a chostau 
 
 
 

Mae’r trosiant yn cynrychioli incwm rhent a thâl 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 
 

Y GYMDEITHAS

Trosiant
Costau 

gweithredu
Gwarged 

gweithredu Trosiant
Costau 

gweithredu
Gwarged 

gweithredu
2019 2019 2019 2018 2018 2018

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Gosodiadau tai cymdeithasol 64,177 (48,633) 15,544 61,560 (46,745) 14,815

Gweithgareddau tai 
cymdeithasol
Rhodd Cymorth 1,772   -  1,772 1,625   -  1,625

Gweithgareddau y tu allan i 
faes y tai cymdeithasol
Gosod eiddo 100 (88) 12 78 (86) (8)
Arall 1,661 (1,847) (186) 1,718 (1,945) (227)
Cyfanswm 67,710 (50,568) 17,142 64,981 (48,776) 16,205

 
 
Mae’r dadansoddiad 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 £1,431,000 (2018: £1,442,000), Enfys £335,000 (2018: £177,000), Mentrau 
Castell £5,000 (2018: colled o £9,000) a Cartrefi Castell £47,000 (2018: £52,000).  Ar ôl didynnu Rhodd 
Cymorth, sy'n cael ei ddileu wrth gyfuno, mae hyn yn mynd â gwarged gweithredol a nododd y 
Gymdeithas o £17,142,000 (2018: £16,205,000) i warged gweithredu a adroddodd y Grŵp o 
£17,188,000 (2018: £16,242,000).  
 
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 chostau 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).  



53 

2 Dadansoddiad o drosiant a chostau (parhad) 
 
 

(b) Manylion incwm a gwariant gosod eiddo tai cymdeithasol 
 

Y GYMDEITHAS

Anghenion 
cyffredinol 

a thai 
gwarchod

Llety a 
chymorth

Tai 
cymdeithasol 

eraill
2019    

Cyfanswm
2018     

Cyfanswm
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Incwm
Rhent derbyniadwy 53,868 1,170 67 55,105 52,766
Incwm tâl gwasanaeth 5,948   -    -  5,948 5,663
Incwm grant ar gyfer gwasanaethau 
cymorth   -  273   -  273 345
Amorteiddio tai cymdeithasol a 
grantiau eraill y llywodraeth 2,851   -    -  2,851 2,786

Trosiant o osod tai cymdeithasol 62,667 1,443 67 64,177 61,560 

Costau gweithredu
Rheoli gweithrediadau (5,397) (72) (13) (5,482) (4,612)
Gwasanaethau rheoli tenantiaeth (5,193) (69) (12) (5,274) (4,973)
Taliadau gwasanaeth (6,388)   -    -  (6,388) (6,297)
Cynnal a chadw arferol (11,537) (154)   -  (11,691) (11,709)
Gwariant ar gyfer atgyweiriadau mawr (5,367) (72)   -  (5,439) (5,630)
Rheoli amnewid cydrannau (1,531) (20) (4) (1,555) (1,407)
Drwgddyledion (707) (9) (2) (718) (770)
Dibrisiant eiddo tai (10,074) (135) (24) (10,233) (9,994)
Datblygiadau a chostau eraill (1,825) (24) (4) (1,853) (1,353)        
Costau gweithredu ar osod tai 
cymdeithasol (48,019) (555) (59) (48,633) (46,745)

Gwarged gweithredu ar osod tai 
cymdeithasol 14,648 888 8 15,544 14,815

Memorandwm o wybodaeth:                   
Rhent ag ildiwyd oherwydd eiddo 
gwag 466 8 19 493 625

 
 
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. 
  



Nodiadau ar y datganiadau ariannol 
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2019 
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2 Dadansoddiad o drosiant a chostau (parhad) 
 

(c) Dadansoddiad o incwm a gwariant 
Y GYMDEITHAS

2018       
Cyfrifon 

Rheoli

2019     
Cyfrifon 

Rheoli

Rhodd            
Is-gwmni i 

rhiant

Dadansoddiad o 
weithgareddau 

tu allan i faes tai 
cymdeithasol

Dyrannu 
costau 

canolog
2019    

Cyfanswm
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Incwm
Rhent derbyniadwy 52,647 54,968   -  137   -  55,105
Incwm tâl gwasanaeth 6,751 7,064   -  (1,116)   -  5,948
Incwm cefnogi pobl 345 273   -    -    -  273
Incwm Amrywiol 539 503   -  (503)   -    -  
Amorteiddiad   -    -    -    -  2,851 2,851
Rhodd Cymorth   -    -  1,772   -    -  1,772
Gosodiadau tu allan i tai 
cymdeithasol   -    -    -  100   -  100
Gweithgareddau tu allan i 
tai cymdeithasol   -    -    -  1,661   -  1,661
Trosiant 60,282 62,808 1,772 279 2,851 67,710

Costau gweithredu
Rheoli gweithrediadau   -    -    -    -  (5,482) (5,482)
Gwasanaethau rheoli 
tenantiaethau   -    -    -    -  (5,275) (5,275)
Costau arian tâl 
gwasanaeth (5,254) (5,357)   -  865 (1,477) (5,969)
Dibrisiant tâl gwasanaeth (469) (431)   -  13   -  (418)
Cynnal a chadw arferol (10,132) (9,920) (1,042)   -  (731) (11,693)
Gwariant ar atgyweiriadau 
mawr (4,349) (4,122) (395)   -  (922) (5,439)
Rheoli amnewid cydrannau   -    -    -    -  (1,555) (1,555)
Drwgddyledion (770) (718)   -    -    -  (718)
Dibrisiant eiddo tai (9,994) (10,232)   -    -    -  (10,232)
Datblygiadau a chostau 
eraill   -    -  (335)   -  (1,519) (1,854)
Costau Staff (ac eithrio, 
staff safle) (10,778) (12,111)   -    -  12,111   -  
Gorbenion (4,198) (4,779)   -    -  4,779   -  
Dibrisiant eraill (919) (847)   -    -  847   -  
Amorteiddiad 2,786 2,851   -    -  (2,851)   -  
Gosodiadau tu allan i tai 
cymdeithasol   -    -    -    -  (88) (88)
Gweithgareddau tu allan i 
tai cymdeithasol   -    -    -  (1,157) (688) (1,845)
Costau gweithredu (44,077) (45,666) (1,772) (279) (2,851) (50,568)
Gwarged gweithredu 16,205 17,142   -    -    -  17,142
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3 Cyfarwyddwyr a chyflogeion 
 
 

(a) Taliadau Cyfarwyddwyr 
 
Dyma’r tâl a dalwyd i gyfarwyddwyr (a ddiffinir fel aelodau o’r Bwrdd a’r swyddogion gweithredol) y 
Grŵp a’r Gymdeithas: 
 

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2019 2018

£’000 £’000
Taliadau cyfanredol y swyddogion gweithredol, ac eithrio cyfraniadau pensiwn 545 467 
Taliadau cyfanredol Aelodau'r Bwrdd 12   -  
Taliadau y cyfarwyddwr sydd ar y cyflog uchaf (y Prif Weithredwr), ac eithrio 
cyfraniadau pensiwn 164 143 
Cyfraniadau pensiwn ynglyn â swyddogion gweithredol 33 69 

 
 
Mae buddion ymddeol yn cronni dan gynlluniau â buddion wedi’u diffinio (nodyn 29). Cafodd y Prif 
Weithredwr arian yn lle cyfraniadau a oedd yn werth £36,747 (2018: £0). Nid yw'r Gymdeithas yn gwneud 
unrhyw gyfraniadau i unrhyw drefniant pensiwn unigol. Dechreuwyd talu Aelodau'r Bwrdd ar 1 
Tachwedd 2019. 
 
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:  
 

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2019 2018

£’000 £’000
£0 – £9,999 14   -  
£90,000 – £99,999   -  1 
£100,000 – £109,999   -  1 
£110,000 – £119,999 1   -  
£120,000 – £129,999 1 1 
£140,000 – £149,999 1 1 
£160,000 – £169,999 1   -  

 
 
 

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2019 2018

£’000 £’000
Treuliau a ad-dalwyd i gyfarwyddwyr nad ydynt yn gymwys ar gyfer trethiant yn 
y Deyrnas Unedig 11 11 
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3 Cyfarwyddwyr a chyflogeion (parhad) 
 
 

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

GRŴP Y GYMDEITHAS
2019 2018 2019 2018
Staff Staff Staff Staff

Gwirioneddol 667 637 411 404 
Cyfwerth a llawn amser 589 565 363 354 

2019 2018 2019 2018
£’000 £’000 £’000 £’000

Costau staff
Cyflogau 17,189 16,737 11,401 11,377 
Costau nawdd cymdeithasol 1,564 1,462 1,074 1,003 
Costau pensiwn 2,408 1,082 2,224 941 
Cyfanswm costau staff 21,161 19,281 14,699 13,321 

 
 
Rhennir costau pensiwn 2019 fel a ganlyn: 
 

GRŴP Y GYMDEITHAS
£’000 £’000

Cyfraniadau cynllyn buddion diffiniedig 1,546 1,546 
Symidiad actiwaraidd 327 327 
Costau gwasanaeth presennol 1,873 1,873 
Treuliau a dalwyd 43 43 
Cyfraniadau cynllyn cyfraniad diffiniedig 492 308 
Costau pensiwn 2,408 2,224 
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4 Gwarged Gweithredol 
 

 
GRŴP Y GYMDEITHAS

2019 2018 2019 2018
£’000 £’000 £’000 £’000

Nodir elw ar gyfer y flwyddyn yn sgil 
gweithgareddau sy'n parhau ar ôl codi 
tâl/(credydu):
Dibrisiant o adeiladau tai 10,233 9,994 10,233 9,994
Dibrisiant o asedau sefydlog eraill 1,290 1,420 1,279 1,387
Amorteiddiad (2,851) (2,786) (2,851) (2,786)
Drwgddyledion 718 770 718 770
Tâl yr archwilwyr:
 - Yn rhinwedd eu swydd fel archwilwyr 45 42 26 27
 - Yng nghyswllt gwasanaethau eraill 4 4 4 4
Rhenti prydlesau gweithredol:
 - Tir ac adeiladau 26 23   -  3
 - Asedau eraill 53 10 53 10

 
 
 
5 Gwarged ar werthu asedau sefydlog tai 
 

 
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS

2019 2018
£’000 £’000

Elw yn sgil gwerthu
 – Eiddo PCCI 1,451 1,079
 – Eiddo tai eraill 1,318 599
Cost gwerthu:
 – Eiddo PCCI (nodyn 14) (1,224) (1,034)
 – Grant PCCI (nodyn 22)   -  78
 – Cost Eiddo Tai (nodyn 12) (319) (122)
 – Dibrisiant Eiddo Tai (nodyn 12) 83 48
 – Amorteiddiad grant eiddo tai (nodyn 21) (40) (48)
 – Cynllun Cymorth Prynu (nodyn 14) (252) (197)
 – Ychwanegiadau grantiau cyfalaf a ailgylchwyd  (nodyn 20) (602) (715)
 – Costau gwerthiannau o asedau cyfredol (352)   -  
 – Grant wedi ysgrifennu yn ol 612 715
Amrywiol (costau)/incwm (35) (6)
Gwarged gwerthu asedau sefydlog 640 397
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6 Rhwymedigaethau digwyddiadol 

Mae'r Gymdeithas yn amorteiddio grantiau'r llywodraeth dros oes ddefnyddiol yr eiddo, fel 
sy'n ofynnol dan SORP 2018. 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 £66,701,000 (2018: 
£64,246,000). Mae hyn yn cynrychioli symiau amorteiddiedig cyfanredol tai cymdeithasol a 
grantiau eraill y llywodraeth o £66,768,000 (2018: £64,309,000) ac eithrio amorteiddio 
grantiau nad ydyn nhw’n ad-daladwy o £67,000 (2018: £63,000).  

Mae'r Gymdeithas yn aelod gyflogwr sy'n rhan o TPT Retirement Solutions Growth Plan. Mae hwn yn 
gynllun pensiwn aml-gyflogwr, sydd yn y 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 Tŵf.  Bydd y dyled 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 (2018: £0.2 
miliwn). 

7 Llog sydd i’w dderbyn 

GRŴP Y GYMDEITHAS
2019 2018 2019 2018

£’000 £’000 £’000 £’000
Llog sydd i'w dderbyn o fuddsoddiadau 197 147 192 144
Llog sydd i'w dderbyn o fewn y grwp   -    -  22 32
Cyfanswm llog i'w dderbyn 197 147 214 176

8 Llog taladwy 

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2019 2018

£’000 £’000
Ar fenthyciadau banc a gorddrafftiau a benthyciadau eraill:
 Yn ad-daladwy'n gyfan gwbl neu'n rhannol mewn mwy na 5 mlynedd 8,566 8,196
 Llog priodoledig o gyfrifiad cyfradd llog effeithiol - 25

  Llog sy'n daladwy i gronfeydd ad-dalu - 1
   Cost cyllid mewn sgil y diffyg pensiwn 413 -
Cyfanswm y llog taladwy 8,979 8,222
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9 Eitemau Eithriadol 

2019 2018
£’000 £’000

Cynnydd mewn darpariaeth pensiwn yn dilyn prisiad bob tair blynedd - (4,379)
Costau toriadau o ad-dalu benthyciadau tai - (3,497)
Colled ar eiddo a ddelir i'w gwerthu - (600)
Symudiad mewn gwerth tir - (184)
Rhyddhad darpariaeth les - 136
Credydau rhent hanesyddol wedi ysgrifennu yn ol 604   -  
Costau adfywio (nodyn 12) (4,876)   -  
Grant adfywio a dderbynwyd (nodyn 21) 2,612   -  
Cyfanswm yr eitemau eithriadol (1,660) (8,524)

10 Treth Gorfforaeth 

GRŴP Y GYMDEITHAS
2019 2018 2019 2018

£’000 £’000 £’000 £’000
Treth gyfredol
Treth Gorfforaeth y DU ar 19% (2018: 19%) 8 19 8 19
Tal trethiant cyfredol 8 19 8 19
Treth a ohiriwyd
Tarddian a gwrthdroi gwahaniaethau amseru   -    -    -    -  
Treth ar weithgareddau cyffredin 8 19 8 19

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. Telir treth yn y llr cyntaf ar 
incwm tariff cyflenwi trydan a geir mewn perthynas â phaneli solar a osodwyd ar doeon nifer o eiddo 
y Gymdeithas ac yn ail, ar incwm menter gwres adnewyddadwy a enillwyd gan bympiau gwres a 
osodwyd yn rhai 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. 
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11 Unedau dan reolaeth 

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
Unedau 

agoriadol 
ar                                

1 Ion 2019
Adeiladau 

newydd
Eiddo a 

brynwyd

Unedau a 
werthwyd 

neu i'w 
gwerthu

Trosglwydd
o

Unedau yn                 
cau               

31 Rhag 
2019

Anghenion cyffredinol ac ymddeol 10,216 101 5 (22) 15 10,315
Gofal ychwanegol 169   -    -  -   -  169
Rheolwr cynllun 5   -    -    -  (2) 3
Rhent canolradd 192 3 - (2) - 193
Llety a Chymorth 154 - 2 (1) (12) 143
Eraill 11 -   -  -  (3) 8
Unedau tai gymdeithasol 10,747 104 7 (25) (2) 10,831
Rhan-berchnogaeth 25   -    -    -    -  25
Eiddo a reoli ar ran perchnogion 1,158 - (3) 1 2 1,158
Masnachol 4   -    -    -    -  4
Unedau nad ydynt yn dai 
cymdeithasol

1,187 - (3) 1 2 1,187

Cyfanswm yr unedau dan 
berchnogaeth/rheolaeth 11,934 104 4 (24) - 12,018

Roedd y tai cymdeithasol sydd ar gael yn cynnwys 109 o unedau gwag fel yr oedd pethau ar 31 Rhagfyr 2019
(2018: 107 o unedau).

Hefyd, mae gan y Gymdeithas buddiant mewn 67 (2018:43) uned PCCI a 202 Cynllun Cymorth Prynu 
(2018: 209). 
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12 Asedau diriaethol sefydlog – tai, tir ac adeiladau 

Eiddo Tai 
Cymdeithasol

Rhan-
berchnogaeth

Eiddo 
rhent ar y 
farchnad

Eiddo 
wrthi'n 
cael ei 

adeiladu Cyfanswm
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Cost
Ar 1 Ionawr 2019 658,149 635 901 45,068 704,753
Eiddo a gaffaelwyd 791 -   -  48,226 49,017
Eiddo tai cymdeithasol a gwblhawyd 13,945 -   -  (13,945)   -  
Unedau Cymorth Prynu a gwblhawyd 
(nodyn 14)   -    -    -  (1,224) (1,224)
Costau priodoledig 2,255   -    -  (48) 2,207
Cydrannau ychwanegol at eiddo 
presennol 7,452 - 2 - 7,454
Cael gwared ar gydrannau (3,219) - (3) - (3,222)
Cael gwared ar eiddo (nodyn 5) (319) -   -  - (319)
Trosglwyddiad i asedau cyfredol (878) -   -  - (878)
Costau eithriadol - gwaith adfywio 
(nodyn 5)   -    -    -  (4,876) (4,876)
Ail-ddosbarthu eiddo (nodyn 14) 52   -    -    -  52
Ar 31 Rhagfyr 2019 678,228 635 900 73,201 752,964

Dibrisiant
Ar 1 Ionawr 2019 116,893 134 88 - 117,115
Tal am y flwyddyn 10,219 5 9 - 10,233
Cael gwared ar gydrannau (3,219) - (3) - (3,222)
Cael gwared ar eiddo sy'n dai (nodyn 5) (83) -   -  - (83)
Trosglwyddiad i asedau cyfredol (263) -   -  - (263)
Ar 31 Rhagfyr 2019 123,547 139 94 - 123,780

Gwerth llyfr net
Ar 31 Rhagfyr 2019 554,681 496 806 73,201 629,184
Ar 1 Ionawr 2019 541,256 501 813 45,068 587,638

2019 2018
£’000 £’000

729,444 681,257
23,451 23,427

69 69
Cyfanswm tai, tir ac adeiladau 752,964 704,753

GRŴP

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
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 12 Asedau diriaethol sefydlog – tai, tir ac adeiladau (parhad) 

Eiddo Tai 
Cymdeithasol

Rhan-
berchnogaeth

Eiddo 
rhent ar y 
farchnad

Eiddo 
wrthi'n 
cael ei 

adeiladu Cyfanswm
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Cost
Ar 1 Ionawr 2019 658,149 635 901 44,697 704,382
Eiddo a gaffaelwyd 791 -   -  47,662 48,453
Eiddo tai cymdeithasol a gwblhawyd 13,945 -   -  (13,945)   -  
Unedau Cymorth Prynu a gwblhawyd 
(nodyn 14)   -    -    -  (1,224) (1,224)
Costau priodoledig 2,255   -    -  (48) 2,207
Cydrannau ychwanegol at eiddo 
presennol 7,452 - 2 - 7,454
Cael gwared ar gydrannau (3,219) - (3) - (3,222)
Cael gwared ar eiddo (nodyn 5) (319) -   -  - (319)
Trosglwyddiad i asedau cyfredol (878) -   -  - (878)
Costau eithriadol - gwaith adfywio 
(nodyn 5)   -    -    -  (4,876) (4,876)
Ail-ddosbarthu eiddo (nodyn 14) 52   -    -    -  52
Ar 31 Rhagfyr 2019 678,228 635 900 72,266 752,029

Dibrisiant
Ar 1 Ionawr 2019 116,893 134 88 - 117,115
Tal am y flwyddyn 10,219 5 9 - 10,233
Cael gwared ar gydrannau (3,219) - (3) - (3,222)
Cael gwared ar eiddo sy'n dai (nodyn 5) (83) -   -  - (83)
Trosglwyddiad i asedau cyfredol (263) -   -  - (263)
Ar 31 Rhagfyr 2019 123,547 139 94 - 123,780

Gwerth llyfr net
Ar 31 Rhagfyr 2019 554,681 496 806 72,266 628,249
Ar 1 Ionawr 2019 541,256 501 813 44,697 587,267

2019 2018
£’000 £’000

728,509 680,886
23,451 23,427

69 69
Cyfanswm tai, tir ac adeiladau 752,029 704,382

Y GYMDEITHAS

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

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 tâl amdano yn y datganiad o 
gyfrif incwm cynhwysfawr (net o gostau staff cysylltiedig) yn ystod 2019 yn gyfanswm o £4,122,000 
(2018: £4,349,000). 
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13 Asedau diriaethol sefydlog eraill 

GRŴP

Cerbydau 
Modur

Offer 
swyddfa

Cyfarpar 
safle

Eiddo 
masnachol 

rhydd-
ddaliad

Eiddo 
swyddfa 

rydd-
ddaliad Cyfanswm

£’000 £’000 £‘000 £’000 £’000 £’000
Cost
Ar 1 Ionawr 2019 220 5,280 7,668 1,010 11,579 25,757
Ychwanegiadau - 550 403   -    -  953
Gwarediadau (12) (4) (56) -   -  (72)
Ar 31 Rhagfyr 2019 208 5,826 8,015 1,010 11,579 26,638

Dibrisiant
Ar 1 Ionawr 2019 199 3,324 4,616 153 856 9,148
Tal am y flwyddyn - 530 442 21 297 1,290
Dilewyd ar ol gwaredu (10) (4) (42) -   -  (56)
Ar 31 Rhagfyr 2019 189 3,850 5,016 174 1,153 10,382

Gwerth llyfr net
Ar 31 Rhagfyr 2019 19 1,976 2,999 836 10,426 16,256
Ar 1 Ionawr 2019 21 1,956 3,052 857 10,723 16,609

Y GYMDEITHAS

Cerbydau 
Modur

Offer 
swyddfa

Cyfarpar 
safle

Eiddo 
masnachol 

rhydd-

Eiddo 
swyddfa 

rydd- Cyfanswm
£’000 £’000 £‘000 £’000 £’000 £’000

Cost
Ar 1 Ionawr 2019 61 5,207 7,579 1,010 11,579 25,436
Ychwanegiadau - 536 403   -    -  939
Gwarediadau - (4) (56) -   -  (60)
Ar 31 Rhagfyr 2019 61 5,739 7,926 1,010 11,579 26,315

Dibrisiant
Ar 1 Ionawr 2019 61 3,251 4,563 153 856 8,884
Tal am y flwyddyn - 529 432 21 297 1,279
Dilewyd ar ol gwaredu - (4) (42) -   -  (46)
Ar 31 Rhagfyr 2019 61 3,776 4,953 174 1,153 10,117

Gwerth llyfr net
Ar 31 Rhagfyr 2019 - 1,963 2,973 836 10,426 16,198
Ar 1 Ionawr 2019 - 1,956 3,016 857 10,723 16,552
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14 Buddsoddiadau sy’n asedau sefydlog – Cymorth Prynu ac PCCI 

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2019 2018

Cymorth 
Prynu

Perchnogaeth
Cartref Cost 

Isel Cyfanswm
Cymorth 

Prynu

Perchnogaeth 
Cartref Cost 

Isel Cyfanswm
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Ar 1 Ionawr 9,184 1,970 11,154 9,453 1,591 11,044
Costau priodoledig - 584 584 - 432 432
Ailddosbarthu o dai cymdeithasol 
(nodyn 12) (52) 1,224 1,172 (72) 981 909
Gwarediadau (nodyn 5) (252) (1,224) (1,476) (197) (1,034) (1,231)
Ar 31 Rhagfyr 8,880 2,554 11,434 9,184 1,970 11,154

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 â ariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r grant buddsoddi (nodyn 22) 
yn cynrychioli’r cyllid â dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y benthyciadau uchod. 
Mae'r benthyciadau hyn yn cael eu datgan ar gost yn unol â SORP Tai 2018. 

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 sy’n asedau sefydlog - eraill 

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2019 2018

£’000 £’000
Ar 1 Ionawr 6,265 2,843
Ychwanegiadau 1,287 3,484
Tynnu yn ol - (38)
Newid mewn gwerth teg 100 (24)
Ar 31 Rhagfyr 7,652 6,265

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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16 Stoc  
 

 
GRŴP Y GYMDEITHAS

2019 2018 2019 2018
£’000 £’000 £’000 £’000

Eiddo wedi'i cwblhau   -  213   -    -  
Gwaith ar y gweill 993   -    -    -  
Cyfanswm stoc 993 213   -    -  

Mae gwaith ar y gweill yn cynrychioli eiddo sydd wrthi’n cael eu hadeiladu y bwriedir eu gwerthu ar 
ôl eu cwblhau.  
 
17 Dyledwyr masnachol a chyffredinol: symiau sy’n dod yn ddyledus o 

fewn blwyddyn 
 

 
GRŴP Y GYMDEITHAS

2019 2018 2019 2018
£’000 £’000 £’000 £’000

Dyledwyr rhenti a thaliadau gwasanaeth 4,995 4,624 4,995 4,624
Darpariaeth drwgddyledion - rhenti a thaliadau (2,714) (2,434) (2,714) (2,434)
Dyledwyr Cyfalaf 1,030 2,041 1,030 2,041
Dyledwyr Grant Cyllid Tai 716 615 716 615
Balansau o fewn y grwp - benthyciadau   -    -  2,107 433
Balansau o fewn y grwp - Rhodd Cymorth   -    -  1,772 1,625
Balansau o fewn y grwp - masanachu   -    -  359   -  
Benthyciadau i gyflogeion 37 34 37 34
Eiddo sy'n cael eu dal i'w gwerthu 1,601 1,904 1,601 1,904
Dyledwyr a rhagdaliadau eraill 2,310 1,494 1,919 1,269
Cyfanswm dyledwyr a ddaw'n ddyledus o fewn 
blwyddyn 7,975 8,278 11,822 10,111

 
 
 
18 Dyledwyr masnachol a chyffredinol: symiau sy’n dod yn ddyledus ar ol 

mwy na blwyddyn 
 

 
GRŴP Y GYMDEITHAS

2019 2018 2019 2018
£’000 £’000 £’000 £’000

Dyledwyr Grant Cyllid Tai 28,718 24,033 28,718 24,033
Balansau o fewn y grwpiau - benthyciadau   -    -    -  25
Cyfanswm dyledwyr sy'n ddyledus ar ol mwy na 
blwyddyn 28,718 24,033 28,718 24,058
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19 Credydwyr: symiau a ddaw’n ddyledus o fewn blwyddyn 
 

 
GRŴP Y GYMDEITHAS

2019 2018 2019 2018
£’000 £’000 £’000 £’000

Benthyciadau tai (nodyn 20) 103 93 103 93
Benthyciadau Tir ar gyfer Tai 8,808 8,531 8,808 8,531
Incwm rhenti a gwasanaeth a dderbyniwyd ymlaen llaw 1,962 2,314 1,962 2,314
Grantiau a dderbyniwyd ac sy'n dderbyniadwy ymlaen 
llaw 5,246 5,254 5,246 5,254
Grantiau priodoledig (nodyn 23) 150 126 150 126
Treth gorfforaethol 8 19 8 19
Trethiant a nawdd cymdeithasol 462 444 332 311
Darpariaeth pensiynau (nodyn 29) 176 1,705 176 1,705
Incwm gohiriedig cronfeydd ad-dalu 668 755 668 755
Llog morgais cronedig 2,741 2,442 2,741 2,442
Premiwm cyhoeddi'r farchnad bondiau 445 291 445 291
Balansau o fewn y grwp - masnachu   -    -    -  355
Incwn menter gwres gohiriedig 22   -  22   -  
Croniadau ac incwm gohiriedig arall 9,950 7,706 4,590 4,242
Cyfanswm credydwyr a ddaw'n ddyledus o fewn 
blwyddyn 30,741 29,680 25,251 26,438

 
 

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. 
  
20 Credydwyr: symiau a ddaw’n ddyledus ar ol mwy na blwyddyn 
 

 
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS

2019 2018
£’000 £’000

Cronfa grant cyfalaf a ailgylchwyd 3,086 4,079
Benthyciadau tai 246,739 213,378
Grantiau buddsoddi (nodyn 22) 11,228 10,948
Grantiau priodoledig (nodyn 23) 21,446 19,413
Premiwm cyhoeddi'r farchnad bondiau 10,703 6,872
Credydwyr eraill 1,088   -  
Incwn menter gwres gohiriedig 523   -  
Darpariaeth pensiynau (nodyn 29) 170 12,314
Cyfanswm credydwyr a ddaw'n ddyledus ar ol mwy na blwyddyn 294,983 267,004

 

Dangosir benthyciadau tai yn net o ffioedd benthyciadau wedi eu cyfalafu o £3,216,000 (2018: 
£2,679,000). 
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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 1.20%  i 12.05%  (2018:  1.24%  i  12.05%).  Cyfradd gyfartalog 
pwysoli llog yn 2019 oedd 3.49% (2018: 3.53%). Ar 31 Rhagfyr 2019, roedd 96% (2018: 93%) o 
fenthyciadau yn ennyn llog ar gyfraddau sefydlog ac roedd 3% (2018: 6%) ar gyfraddau amrywiol a 1% 
(2018: 1%) sy’n gysylltiedig a’r mynegai. 
 
Mae’r benthyciadau’n ad-daladwy fel a ganlyn: 

2019 2018
£’000 £’000

Symiau sy'n ddyledus
O fewn blwyddyn neu lai 103 93

Rhwng un a dwy flynedd 114 103
Rhwng dwy a phum mlynedd 1,486 386
Mewn pum mlynedd neu ragor 245,139 212,889

Mewn mwy na blwyddyn 246,739 213,378
Cyfanswm y benthyciadau tai 246,841 213,471

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2019 2018

£’000 £’000
Yn ad-daladwy ac eithrio mewn rhandaliadau mewn mwy na phum mlynedd 230,000 196,000
Yn ad-daladwy mewn rhandaliadau yn gyfangwbl neu'n rhannol mewn mwy 
na phum mlynedd 15,139 16,889
Cyfanswm i'w ad-dalu mewn mwy na phum mlynedd 245,139 212,889

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS

 
Dangosir y benthyciadau tai net o’r ffioedd benthyciadau cyfalaf o £3,216,000 (2018: £2,679,000).  
 
Dangosir y symudiadau yn y gronfa grantiau cyfalaf a ailgylchwyd isod: 
 

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
2019 2018

£’000 £’000
Ar 1 Ionawr (4,079) (3,364)
Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn (nodyn 5) (602) (715)
Didyniadau yn ystod y flwyddyn 1,595   -  
Ar 31 Rhagfyr (3,086) (4,079)
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21 Grantiau tai cymdeithasol a grantiau eraill gan y llywodraeth 
 

 

Eiddo tai 
cymdeithas

ol

Rhan-
berchnogaet

h

Eiddo wrthi'n 
cael ei 

adeiladu Cyfanswm
£’000 £’000 £’000 £’000

Credydwyr grant gros
Ar 1 Ionawr 2019 335,262 392 31,426 367,080
Trosglwyddiad i Cymorth Prynu (nodyn 22) 52   -    -  52
Caffael eiddo   -    -  25,356 25,356
Cynlluniau wedi'u cwblhau 6,895   -  (6,895)   -  
Symud grant i asedau cyfredol (576)   -    -  (576)
Eitemau eithriadol - Costau adfywio (nodyn 9)   -    -  (2,612) (2,612)
Gwaredu eiddo tai (147)   -    -  (147)
Ar 31 Rhagfyr 2019 341,486 392 47,275 389,153

Amorteiddiad
Ar 1 Ionawr 2019 64,201 108   -  64,309
Credyd ar gyfer y flwyddyn 2,699 2   -  2,701
Eiddo wedi'i symud i asedau cyfredol (202)   -    -  (202)
Gwaredu eiddo tai (40)   -    -  (40)
Ar 31 Rhagfyr 2019 66,658 110   -  66,768

Credydwyr grant net
Ar 31 Rhagfyr 2019 274,828 282 47,275 322,385
Ar 1 Ionawr 2019 271,061 284 31,426 302,771

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS

 
Mae £1,257,000 (2018: £1,257,000) o grantiau nad ydyn nhw’n ad-daladwy wedi ei gynnwys mewn 
rantiau eiddo tai cymeithasol sy’n cael eu hamorteiddio dros oes yr asedau perthnasol. 
 
Caiff y grantiau eu hamorteiddio fel a ganlyn: 
 

2019 2018
£’000 £’000

O fewn blwyddyn neu lai 2,701 2,660
Rhwng un a dwy flynedd 2,701 2,660
Rhwng dwy a phum mlynedd 8,103 7,980
Rhwng pum mlynedd neu ragor 308,880 289,471

Mewn mwy na blwyddyn 319,684 300,111
Cyfanswm y credydwyr grantiau 322,385 302,771

Y GRŴP A'R GYMDEITHAS
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22 Grantiau buddsoddi 
 

 
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS

2018
Cynllun 

Cymorth 
Prynu

Perchnogaeth 
Cartref Cost 

Isel Cyfanswm

Cynllun 
Cymorth 

Prynu

Perchnogaeth 
Cartref Cost 

Isel Cyfanswm
£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Ar 1 Ionawr 9,042 1,906 10,948 9,311 1,502 10,813
Costau Priodoledig   -  584 584   -  432 432
Trosglwyddo (i)/o Tai 
Cymdeithasol (nodyn 21) (52)   -  (52) (72) 50 (22)
Gwarediadau (252)   -  (252) (197) (78) (275)
Ar 31 Rhagfyr 8,738 2,490 11,228 9,042 1,906 10,948

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 
 

 
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS

Eiddo tai cymdeithasol
2019 2018

£’000 £’000
Credydwyr grant gros
Ar 1 Ionawr 19,853 8,905
Caffael eiddo 2,207 10,948        
Ar 31 Rhagfyr 22,060 19,853

Amorteiddiad
Ar 1 Ionawr 314 188
Credyd ar gyfer y flwyddyn 150 126
Ar 31 Rhagfyr 464 314

Credydwyr grant net
Ar 31 Rhagfyr 21,596 19,539
Ar 1 Ionawr 19,539 8,717
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23 Grantiau priodoledig (parhad) 
 
 

Caiff y grant eu hamorteiddio fel a ganlyn: 
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS

2019 2018
£’000 £’000

O fewn blwyddyn neu lai 150 126
Rhwng un a dwy flynedd 150 126
Rhwng dwy a phum mlynedd 450 378
Mewn pum mlynedd neu ragor 20,846 18,909

Mewn mwy na blwyddyn 21,446 19,413
Cyfanswm y credydwyr grantiau 21,596 19,539

 
 
 

24 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
Treth

Yswiriant ohiriedig Cyfanswm
£’000 £’000 £’000

Ar 1 Ionawr 2019 60 10 70
Defnyddiwyd yn ystod y flwyddyn   -    -    -  
Rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn (16)   -  (16)
Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn 22   -  22
Ar 31 Rhagfyr 2019 66 10 76

Y GYMDEITHAS

Yswiriant Cyfanswm
£’000 £’000

Ar 1 Ionawr 2019 60 60
Defnyddiwyd yn ystod y flwyddyn   -    -  
Rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn (16) (16)
Ychwanegiadau yn ystod y flwyddyn 22 22
Ar 31 Rhagfyr 2019 66 66

 
 
Mae’r darpariaethau yswiriant yn ymwneud a lefelau tâl-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. 
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25  Cyfalaf cyfrannau a alwyd 
 

 
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS

2019 2018
£ £

Pennwyd, rhoddwyd a thalwyd yn llawn
Ar 1 Ionawr 112 112
Rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn 4 2
Cyfrandaliadau a ganslwyd yn ystod y flwyddyn (26) (2)
Ar 31 Rhagfyr 90 112

 
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. 
 
 
26 Ymrwymiadau Cyfalaf 
 

 
Y GRŴP A'R GYMDEITHAS

2019 2018
£’000 £’000

51,517 41,937

Gwariant cyfalaf sydd wedi ei awdurdodi gan y Bwrdd
ond heb ei gontractio eto 51,340 35,547

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

Ar 31 Rhagfyr 2019, 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. 
 
 

27 Prydlesi gweithredol 
 
 

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

2019 2018
Tir ac 

adeiladau
Cyfarpar 
swyddfa Offer safle

Tir ac 
adeiladau

Cyfarpar 
swyddfa Offer safle

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000
Prydlesi'n dod i ben
   O fewn blwyddyn   -    -    -    -  4   -  
   Rhwng dwy a phum mlynedd 28 25 13 54 30   -  
   Rhwng chwech a deng mlynedd   -    -  263   -    -    -  
Cyfanswm ymrwymiadau prydlesi 28 25 276 54 34   -  

GRŴP
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27 Prydlesi gweithredol (parhad) 
 

2019 2018
Tir ac 

adeiladau
Cyfarpar 
swyddfa

Tir ac 
adeiladau

Cyfarpar 
swyddfa Offer safle

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000 £’000
Prydlesi'n dod i ben
   O fewn blwyddyn   -    -    -    -  4   -  
   Rhwng dwy a phum mlynedd   -  25 13   -  30   -  
   Rhwng chwech a deng mlynedd   -    -  263   -    -    -  
Cyfanswm ymrwymiadau prydlesi   -  25 276   -  34   -  

Y GYMDEITHAS

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

Mae'r Gymdeithas yn cymryd rhan mewn dau gynllun pensiwn â buddion wedi'u diffinio, sef y Cynllun 
Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS) a'r Cynllun Twf, y mae'r ddau ohonynt yn gynlluniau aml-gyflogwr a cyflog 
terfynol. Mae'r Cynllun Twf ar gau i aelodau newydd. O fewn SHPS, mae gan y Gymdeithas gynllun enillion 
ailbrisio cyfartalog Gyrfa agored (CARE) gyda chyfradd gronni o 1/80 rhan. Caeodd y cynllun cyflog terfynol 
gyda chyfradd gronni o 1/60 rhan i aelodau newydd ar 31 Mawrth 2011 a chaewyd cynllun CARE gyda 
chynllun 1/60 rhan i aelodau newydd ar 30 Mehefin 2019. Mae'r Gymdeithas yn gwneud cyfraniadau o 9.85% 
yn y cynlluniau SHPS. 
 
Asesir cyfran y Cymdeithasau o asedau a rhwymedigaethau mewn perthynas â’r Cynllun Pensiwn Tai 
Cymdeithasol gan actwari’r cynllun ar bob dyddiad adrodd, ar sail rhagdybiaethau allweddol gan gynnwys 
cyfraddau disgownt, cyfraddau marwolaeth, chwyddiant, costau cyflog yn y dyfodol a chostau pensiwn yn y 
dyfodol. Mae newidiadau yn ased net neu rwymedigaeth net y Gymdeithas mewn perthynas â'i 
rhwymedigaethau i aelodau'r cynllun yn pasio trwy Incwm Cynhwysfawr Arall ac yn cael effaith ar gronfeydd 
wrth gefn ariannol y Grŵp. 
 
Nid yw'n bosibl i'r Gymdeithas sicrhau digon o wybodaeth i'w galluogi i roi cyfrif am y Cynllun Twf fel 
cynllun âbuddion wedi'u diffinio. Felly mae'n rhoi cyfrif am y cynllun fel cynllun â chyfraniadau wedi'u 
diffinio. Rhwymedigaeth gyfredol y Gymdeithas mewn perthynas â'r Cynllun Twf yw £205,000 (gweler nodyn 
29). 
 
Mae'r ddau gynllun yn rhwym i'r ddeddfwriaeth ariannu a amlinellir yn Neddf Pensiynau 2004, a ddaeth i 
rym ar 30 Rhagfyr 2005. Mae hyn, ynghyd â dogfennau a gyhoeddwyd gan y Rheolydd Pensiynau a Safonau 
Actiwarïaid Technegol a gyhoeddwyd gan y Cyngor Adrodd Ariannol, yn nodi'r fframwaith ar gyfer ariannu 
cynlluniau pensiwn galwedigaethol â buddion wedi'u diffinio yn y DU. 
 
Dosberthir y cynlluniau fel ‘trefniant dyn olaf yn sefyll’. Felly gallai'r cwmni fod yn atebol am rwymedigaethau 
cyflogwyr cyfranogol eraill os na all y cyflogwyr hynny fodloni eu cyfran nhw o ddiffyg y cynllun ar ôl tynnu 
allan o'r cynllun. Mae'r gyfraith yn mynnu bod cyflogwyr sy'n cymryd rhan yn talu eu cyfran o ddiffyg y cynllun 
ar sail prynu blwydd-dal ar ôl tynnu allan o'r cynllun. Y rhwymedigaeth amcangyfrifedig cyfredol pe bai hyn 
yn digwydd yw £61 Miliwn ar sail y prisiad actwaraidd diweddaraf dyddiedig 30 Medi 2017. 
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28 Cynlluniau pensiwn (parhad) 
 

 
Mae'r Grŵp hefyd yn cymryd rhan yn y Cynllun Tai Cymdeithasol â Chyfraniadau wedi'u Diffinio, gan wneud 
cyfraniadau gweithwyr hyd at uchafswm o 9.85% o'r cyflog, gan dalu £ 492,000 i'r cynllun yn ystod y flwyddyn 
(gweler nodyn 3b). 
 
Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol 
 
Gwerthoedd presennol yr ymrwymiad buddion diffiniedig, gwerth teg asadau as asedau buddion 
diffiniedig (rhwymedigaeth): 

31 Rhagfyr 2019 31 Rhagfyr 2018
£'000 £'000

Gwerth teg asedau'r cynllun                               55,908                            47,556 
Gwerth presennol yr ymrwymiad buddion diffiniedig                               70,918                            62,750 
Ased budd diffiniedig net (atebolrwydd) I’w gydnabod                              (15,010)                           (15,194)

 
 
Cysoni balansau agor a chau'r ymrwymiad buddion diffiniedig: 
 

Blwyddyn at
31 Rhagfyr 2019

£'000
Ymrwymiad buddion diffiniedig ar ddechrau'r cyfnod 62,750
Cost gwasanaeth cyfredol 1,873
Treuliau 43
Costau llog 1,786
Cyfraniadau gan aelodau'r cynllun 10

(1,795)
Colledion (enillion) actiwaraidd oherwydd newidiadau mewn tybiaethau demograffig 192
Colledion (enillion) actiwaraidd oherwydd newidiadau mewn tybiaethau ariannol 7,562
Buddion a dalwyd a threuliau (1,503)
Ymrwymiad buddion diffiniedig ar ddiwedd y cyfnod 70,918

   Colledion (enillion) actiwaraidd oherwydd profiad y cynllun
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28 Cynlluniau pensiwn (parhad) 
 

 
Cysoni balansau agor a chau gwerth teg asedau'r cynllun: 
 

Blwyddyn at
31 Rhagfyr 2019

£'000
Gwerth teg asedau'r cynllun ar ddechrau'r cyfnod                            47,556 
Incwm llog                              1,373 

                             5,316 

Cyfraniadau gan y cyflogwr (nodyn 3b)                                 1,546 
Cyfraniadau diffyg gorffennol                                 1,567 
Treuliau                                      43 
Cyfanswn cyfraniadau gan y cyflogwr                              3,156 
Cyfraniadau gan aelodau'r cynllun                                   10 
Buddion a dalwyd a threuliau                             (1,503)
Gwerth teg asedau'r cynllun ar ddiwedd y cyfnod                            55,908 

Profiad asedau'r cynllun (eithrio symiau o fewn yr incwm llog) - enillion (colledion)

 
Y gwir adenillion o ran asedau'r cynllun (yn cynnwys unrhyw newidiadau yng ngygran yr asedau) dros y 
cyrnod yn diweddu 31 Rhagfyr 2019 oed £6,689,000. 
 
 
Costau buddion diffiniedig a gydnabyddir yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr: 
 

Cyfnod o
1 Ionawr 2019 i

31 Rhagfyr 2019
£'000

Cyfraniadau gan y cyflogwr (nodyn 3b)                                 1,546 
Symidiadau actiwaraidd                                    327 

                             1,873 
                                  43 
                                413 

Costau buddion diffiniedig a gydnabyddir yn y 
Datganiad Incwm Cynhwysfawr

                             2,329 

Cost gwasanaeth cyfredol
Treuliau
Treuliau llog net
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28 Cynlluniau pensiwn (parhad) 
 

 
Costau buddion diffiniedig a gydnabyddir yn y mewn incwm cynhwysfawr arall: 
 

Cyfnod orffenwyd
31 Rhagfyr 2019

£'000
Profiald asedau'r cynllun (eithrio symiau o fewn yr incwm 
llog) - enillion (colledion)

                             5,316 

                             1,795 
Effeithiau newidiadau yn y tybiaethau demograffig sy'n sail 
i werth presennol yr ymrwymiad buddion diffiniedig - 

 

                               (192)

                            (7,562)

                               (643)

Cyfanswm a gydnabyddir mewn incwm cynhwysfawr 
arall - enillion (colledion)

                               (643)

Effeithiau newidiadau yn y tybiaethau ariannol sy'n sail i werth presennol yr 
ymrwymiad buddion diffiniedig - enillion (colledion)

Enillion a cholledion yn deilio o rhwymedigaethau'r cynllun - enillion (colledion)

Cyfanswm enillion a cholledion actiwaraidd (cyn y cyfyngiad oherwydd nad oedd                
modd adnabod peth o'r gwarged) - enillion (colledion)

 
Asedau: 
 

31 Rhagfyr 2019 31 Rhagfyr 2018
£'000 £'000

Ecwiti byd-eang                               11,255                              7,359 
Adenillion Absoliwt                                 2,673                              4,395 
Cyfleoedd Cyni                                 1,080                                 943 
Gwerth Credyd Perthynol                                 1,459                                 941 
Premiymau Risg Amgen                                 3,703                              2,376 
Cronfa Cronfeydd Rhagfantoli                                      50                                 839 
Dyledion Marchnadoedd sy'n Datblygu                                 2,071                              1,652 
Rhannu Risg                                 1,833                              1,601 
Sicrwydd yn gyslltiedig ag yswiriant                                 1,558                              1,559 
Eiddo                                 1,241                              2,075 
Seilwaith                                 3,947                              2,121 
Dyledion preifat                                 1,108                                 630 
Credyd anhylif amserol                                 1,016                                      - 
Cronfa Bond Corfforaethol                                 2,708                              2,309 
Credyd hylif                                         -                                      - 
Eiddo les hir                                 1,091                                      - 
Incwm wed'r sicrhau                                 1,829                              1,852 
Giltiau dros 15 blwydden                                         -                                      - 
Buddsoddiad sy'n cael ei yrru gan rwymedigaeth                               16,991                            16,762 
Asedau cyfredol net                                    295                                 142 
Cyfanswm asedau                               55,908                            47,556 

 
Nid yw unrhyw rai o’r gwerthoedd teg yr aswdau a ddangosir uchod yn cynnwys unrhyw fuddsoddiadau 
uniongyrchol yn offerynnau ariannol y cyflogwr ei hun neu unrhyw eiddo sy’n cael ei feddiannau gan, 
neu asedau eraill a ddefnyddir gan y cyflogwr. 
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28 Cynlluniau pensiwn (parhad) 
 

 
Tybiaeth allweddol: 
 

31 Rhagfyr 2019 31 Rhagfyr 2018
% y flwydden % y flwydden

Cyfradd disgownt 2.09% 2.84%
Chwyddiant Mynegai Prisiau Manwerthu (MPM) (RPI) 3.01% 3.25%
Chwyddiant Mynegai Prisiau Defnyddwyr (MPM) (CPI) 2.01% 2.25%
Twf cyflogau 2.20% 2.50%
Lwfans cyfnewidiaudau pensiwn am arian parod ar adeg 
ymddeol

 75% o lwfans uchafswm  75% o lwfans 
uchafswm  

 
Mae'r tybiaethau marwoldeb a fabwysiadwyd ar 31 Rhagfyr 2019 yn awgrymu'r disgwyliadau oes a ganlyn: 
 

Disgwyliad oes yn 65 
oed (blynyddoedd)

Gwryw yn ymddeol yn 2019 21.8
Benyw yn ymddeol yn 2019 23.5
Gwryw yn ymddeol yn 2039 23.2
Benyw yn ymddeol yn 2039 24.7  

 
 

29 Symudiadau pensiynau 
 

 

SHPS SHPS
Caerdydd 

& Bro Cyfanswm
DB AVC LPGS

£'000 £'000 £'000 £'000

Balans Agoriadol ar 1 Ionawr 2019 12,177 229 1,613 14,019
Taliad ymadael yn ystod y flwyddyn   -  (1,300) (1,300)
Addasiad balans agoriadol 3,017   -    -  3,017

Is-gyfanswm 15,194 229 313 15,736

Symudiad incwm cynhwysfawr arall 643   -    -  643
Incwm cynhwysfawr 2,329   -    -  2,329
Diffyg pensiwn costau cyllido   -  11 (172) (161)
Cyfraniadau cyflogwr (3,156) (35)   -  (3,191)

Cyfanswm 15,010 205 141 15,356
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30 Is-fentrau 
 

 
Mae gan y Gymdeithas pedair is-fenter sy’n eiddo uniongyrchol: 
 

Ymgymeriad Canran perchnogaeth Rhif cofrestru 
Gwasanaethau Cynnal a Chadw Cambria 100 7389484 
Datblygiadau Enfys 100 8292315 
Mentrau Castell 100 8292028  
Cartrefi Castell 100 11149375 

 
Yn ystod y flwyddyn cynhyrchodd Cambria drosiant o £12,080,000 (2018: £12,053,000), yr oedd 
£12,034,000 ohono (2018: £11,969,000) wedi ei filio i'r Gymdeithas ynghylch gwasanaethau cynnal a 
chadw adweithiol ac a gynlluniwyd a chydrannau newydd. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd £38,000 
(2018: £28,000) yn weddill. Mae'r Gymdeithas wedi gwneud benthyciad o £58,000 (2018: £58,000) i 
ddarparu cyfalaf gweithio. Roedd hyn yn ddyledus ar ddiwedd y flwyddyn, ynghyd â £1,437,000 (2018: 
£1,448,000) yn ddyledus i'r Gymdeithas mewn cysylltiad â Rhodd Cymorth.  
 

Yn ystod y flwyddyn cynhyrchodd Enfys drosiant o £33,867,000 (2018: £17,898,000), yr oedd ohonno 
wedi ei filio i’r Gymdeithas mewn perthynas â gwasanaethau rheoli adeiladu a gynhaliwyd dan 
gontractau dylunio ac adeiladu. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd £281,000 (2018: £482,000) yn weddill. 
Roedd disgwyl i’r Gymdeithas dderbyn £335,000 (2018: £177,000) mewn perthynas â Rhodd Cymorth 
ar ddiwedd y flwyddyn. 
 

Yn ystod y flwyddyn cynhyrchodd Mentrau Castell drosiant o £1,729,000 (2018: £1,335,000), yr oedd 
£501,000 (2018: £548,000) ohono wedi ei filio i'r Gymdeithas ynghylch gwasanaethau arlwyo a 
£130,000 (2018: £101,000) ar gyfer gwasanaethau glanhau a £89,000 (2018: £86,000) ar gyfer 
gwasanaeth cefnogi pobl. Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd £34,000 (2018: £50,000) yn weddill. Nid oedd 
y Gymdeithas yn disgwyl unrhyw arian mewn perthynas â Rhodd Cymorth ar ddiwedd y flwyddyn 
(2018: £dim). Mae’r Gymdeithas wedi rhoi benthyciad o £150,000 am gyfalaf gweithio ar gyfer 
gweithgareddau gofal a chefnogaeth (2018: £150,000).  
 

Yn ystod y flwyddyn, sicrhaodd Cartrefi Castell drosiant o £265,000 (2018: £278,000) trwy werthu 
cartrefi preswyl, y rhoddwyd hwn i gyd mewn bil i bartïon allanol.  Roedd gan y Gymdeithas falans 
benthyciad o£699,000 (2018: £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. 
 
31 Trafodion partion cysylltiedig 
 

 
Roedd yr aelodau a ganlyn o'r Bwrdd hefyd yn preswylio yn eiddo'r Gymdeithas yn ystod y flwyddyn: 
 
Ms J Bere   Etholwyd 19 Ebrill 2014   
Mr O Constantine   Ymddiswyddodd ar 13 Mehefin 2019 
Ms H Christan   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 £21,419 
(2018: £20,358).   

 

 



Nodiadau ar y datganiadau ariannol 
Am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2019 
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32 Symudiad mewn dylet net 
 

GRŴP

Ar 31 Rhagfyr 
2018 Llif arian

Symudiadau 
dyroddiadau

Symudiad  
ariannol Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Arian 12,539 19,627   -    -  32,166
Benthyciadau sy'n ddyledus cyn pen llai 
na blwyddyn 93 (1)   -  11 103
Benthyciadau sy'n ddyledus ymhen dros 
blwyddyn 213,378 36,390 (3,018) (11) 246,739
Tir ar gyfer benthyciadau tai 8,531 277   -    -  8,808

Cyfanswm 234,541 56,293 (3,018)   -  287,816

Ar 31 Rhagfyr 
2018 Llif arian

Symudiadau 
dyroddiadau

Symudiad  
ariannol Cyfanswm

£’000 £’000 £’000 £’000 £’000

Arian 8,208 16,706   -    -  24,914
Benthyciadau sy'n ddyledus cyn pen llai 
na blwyddyn 93 (1)   -  11 103
Benthyciadau sy'n ddyledus ymhen dros 
blwyddyn 213,378 36,390 (3,018) (11) 246,739
Tir ar gyfer benthyciadau tai 8,531 277   -    -  8,808

Cyfanswm 230,210 53,372 (3,018)   -  280,564

Y GYMDEITHAS

 
 
33 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  
Ty’r Bwa 
77 Parc Tŷ Glas 
Llanisien 
Caerdydd 
CF14 5DU 
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