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ADRODDIAD STRATEGOL 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021

GWELEDIGAETH AC AMCANION  
Oherwydd effaith y pandemig COVID-19 a’r newid 
mewn Prif Weithredwr, mae’r Grŵp wedi bod yn 
gweithredu Cynllun Corfforaethol interim o fis Medi 
2020 i Ebrill 2022. Cadarnhaodd y cynllun interim 
ein gweledigaeth o ddarparu tai fforddiadwy a 
chefnogi cymunedau cynaliadwy gyda 
gwasanaethau rhagorol i denantiaid a chwsmeriaid. 
Mae sut rydym yn cyflawni ein hamcanion yn 
bwysig i ni, ac yn sail i’n gweledigaeth mae set o 
werthoedd sy’n diffinio ein hymddygiad fel 
sefydliad a’n disgwyliadau ar gyfer y bobl sy’n 
gweithio gyda ni. Y rhain yw:   
  
TRYLOYWEDD  
Rydym yn onest, yn agored ac yn deg wrth ddelio â 
phobl ac â sefydliadau partner. Rydym yn parchu 
cyfrinachedd a’r angen i amddiffyn data sensitif. 
Rydym ni am i bobl fod yn ymwybodol o’r 
penderfyniadau rydyn ni’n eu cymryd, ac am 
iddynt eu deall, ac rydym yn atebol am ein 
gweithredoedd. Rydym yn cyflawni hyn trwy 
hysbysu ein rhanddeiliaid yn gyson, yn rheolaidd 
ac yn llawn.  
  
CYNALIADWYEDD A CHYDRADDOLDEB  
Mae angen i bopeth a wnawn fod yn hyfyw yn y 
dyfodol yn ogystal â nawr. I gyflawni hyn, rydym 
yn asesu effaith ein gweithredoedd ar gymunedau, 
ac yn parchu’r amgylchedd i sicrhau nad oes 
unrhyw ganlyniadau anfwriadol, ac nad ydym yn 
rhoi unrhyw ran o’r gymuned dan anfantais. Rydym 
yn cyflawni hyn trwy gynnwys rhanddeiliaid yn ein 
penderfyniadau.   

RHAGORIAETH  
Ein nod yw cyflawni rhagoriaeth ym mhopeth a 
wnawn. O’r cyfeiriad strategol hyd at roi sylw i 
fanylion, ein nod yw ei gael yn iawn y tro cyntaf. 
Byddwn yn gwneud yr hyn y dywedwn y byddwn 
yn ei wneud, a byddwn yn cydnabod pan fyddwn 
yn methu â chyflawni addewidion. Rydym yn 
addasu ac yn ymateb yn gyflym, ac yn cymryd 
pob cyfle i ddysgu o brofiad. Yn y modd hwn rydym 
yn sefydliad sy’n gwella.  
 
Mae ein Bwrdd newydd adolygu ein cynlluniau ac 
mae’n datblygu set o amcanion pum-mlynedd arall. 
Bydd ein nodau a’n gwerthoedd eang yn para’n 
gyson, ond rydym yn rhagweld y byddwn yn rhoi 
mwy o bwyslais ar gefnogi cynaliadwyedd 
tenantiaeth a gwytnwch cymunedol, yn enwedig 
trwy gynnig cefnogaeth ddigidol, cyflogaeth a lles. 
Bydd ein cynlluniau i gynyddu nifer y cartrefi 
newydd rydym yn eu hadeiladu yn parhau, ond 
rydym yn rhoi mwy o bwys ar sicrhau bod cartrefi 
newydd yn cyfrannu at yr agenda 
datgarboneiddio, ac yn darparu lleoedd byw sy’n 
addas ar gyfer y dyfodol. Mewn partneriaeth â’n 
hawdurdod lleol ac â phartneriaid eraill byddwn yn 
parhau i weithio tuag at ddod â digartrefedd i ben. 
Mae darparu cartrefi o ansawdd uchel a 
gwasanaethau effeithiol yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth graidd. 
 
Rydym wedi ymrwymo i fabwysiadu’r Safon Adrodd 
Cynaliadwyedd ar gyfer Tai Cymdeithasol yn 
gynnar. 
 
 

Mae’r Bwrdd yn cyflwyno ei Adroddiad Strategol ar faterion Grŵp Newydd Cyf. a 
Chymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf., ynghyd â’r datganiadau ariannol ac adroddiadau’r 
archwilydd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021. 
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CANLYNIADAU AR GYFER Y FLWYDDYN 
Nodir canlyniadau Grŵp Newydd Cyfyngedig ar 
gyfer y flwyddyn yn y Datganiad Cyfunol Cryno o 
Incwm Cynhwysfawr ar dudalen 27, a nodir y 
sefyllfa ar 31 Mawrth 2021 yn y Datganiad Cyfunol 
Cryno o’r Sefyllfa Ariannol ar dudalen 28. 
  
Nodir canlyniadau Cymdeithas Tai Newydd (1974) 
Cyf. yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr ar 
dudalen 33, a nodir y sefyllfa ar 31 Mawrth 2021 yn 
y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar dudalen 34.  
 
Rydym yn adolygu ac yn monitro cyflawniad yn 
erbyn ein cynllun corfforaethol ac rydym wedi 
gwneud cynnydd sylweddol yn erbyn nifer o’n 
targedau. Wrth ystyried y canlyniadau ar gyfer y 
flwyddyn, edrychodd y Bwrdd y tu hwnt i’r 31ain o 
Fawrth ac ystyriodd yr effaith mae Covid-19 wedi ei 
gael ar ein cartrefi, ein tenantiaid a’n rhaglen o 
ddatblygu cartrefi fforddiadwy newydd. Mae’r 
Bwrdd o’r farn fod y canlyniadau ar gyfer y 
flwyddyn yn foddhaol ac yn gwneud darpariaeth 
briodol ar gyfer effaith Covid-19, ac yn edrych 
ymlaen at berfformiad da yn ystod y deuddeng mis 
nesaf. 
 
TAI FFORDDIADWY 
Rydym wedi gweithredu polisi gosod rhent sy’n 
cydymffurfio â meincnodau Llywodraeth Cymru ac 
sy’n seiliedig ar y model Rhent Byw. Rydym yn 
parhau i wneud cynnydd o ran lleihau costau 
ychwanegol gwasanaethau trwy ddylunio ac 
ymgynghori â thenantiaid. Rydym yn disgwyl 
cynyddu ein stoc dai gyda dros 400 o gartrefi 
erbyn diwedd y cynllun corfforaethol cyfredol. 
 
Rydym yn datblygu ein strategaeth rheoli asedau 
trwy fynd i’r afael â stoc sy’n perfformio’n wael 
drwy fuddsoddi ynddynt neu eu gwaredu, ac rydym 
yn bwriadu adolygu a diweddaru ein strategaeth yn 
2021. 
 
Rydym yn gwella perfformiad ynni ein cartrefi er 
mwyn eu cynhesu’n fwy fforddiadwy i’n tenantiaid.  
 
CYMUNEDAU CYNALIADWY  
Er gwaethaf heriau diwygio lles a Covid-19 rydym 
wedi cynnal lefelau isel o drosiant tenantiaeth a 
methiant tenantiaethau. Rydym yn darparu 
cefnogaeth i denantiaid a chymunedau trwy roi 
cyngor ar reoli incwm, cymorth digidol, mentrau 
cyflogaeth a hyfforddiant, a rhaglenni llesiant. 
Rydym hefyd yn datblygu strategaeth addasrwydd 

tenantiaeth er mwyn nodi arferion da a gwella’r 
gwasanaethau rydym yn eu darparu i leihau 
methiant tenantiaethau.   
  
GWASANAETHAU RHAGOROL  
Mae ein Harolwg Tenantiaid 2020/21 yn dangos 
lefelau uchel o foddhad mewn rhai meysydd, ond 
dim pob un. Er enghraifft, roedd 89% o denantiaid 
yn fodlon gyda’u rhent gan ddweud ei fod yn 
cynnig gwerth am arian. Yn ogystal â hyn, roedd 
81% o denantiaid yn fodlon ar y cyfan gyda 
gwasanaethau Newydd, ac roedd 80% yn fodlon 
gyda’u cymdogaeth fel lle i fyw. Fodd bynnag, dim 
ond 71% oedd yn fodlon gyda’r ffordd mae Newydd 
yn delio gyda gwaith atgyweirio, ac mae hyn yn 
parhau i fod yn flaenoriaeth i ni i wella wrth symud 
ymlaen.  
 
DATBLYGIADAU/CYNLLUNIAU AR GYFER Y 
DYFODOL 
Wrth edrych ymlaen at weddill cyfnod ein cynllun 
corfforaethol, mae llawer i’w wneud o hyd i 
adeiladu ar y cynnydd a wnaed hyd yn hyn. 
Ymhlith y tasgau allweddol mae: 
 
> Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy: Ar hyn 

o bryd, rydym mewn cytundeb ac ar y safle i 
ddarparu 300+ o dai newydd ychwanegol, ac 
mae gennym restr iach o brosiectau yn aros am 
arian. Rydym yn disgwyl cwblhau 100+ o gartrefi 
yn ystod 2021–22. Mae’r rhain yn cynnwys 
prosiectau a ariennir trwy Grant Tai 
Cymdeithasol, partneriaethau adran 106 gyda 
datblygwyr preifat, a phrosiectau sy’n defnyddio 
cyllid Rhaglen Tai Arloesol gan Lywodraeth 
Cymru; bydd y cynlluniau hyn yn ymgorffori 
syniadau newydd ar gyfer gwresogi ac 
inswleiddio, dulliau adeiladu, neu ddefnydd 
cymysg. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig 
i ddarparu ac adeiladu cartrefi fforddiadwy, ond 
bydd cyfran lai o’n cartrefi ar gael trwy’r model 
perchentyaeth cost isel Cymorth Prynu 
(HomeBuy), ac rydym bron â chwblhau ein 
heiddo cyntaf dan y cynllun Rhentu i 
Berchnogaeth ym Mhowys. Bydd tai fforddiadwy 
yn parhau i fod yn fusnes craidd i ni, ond rydym 
wedi ystyried ein hopsiynau ar gyfer rhentu a 
gwerthu ar bris y farchnad. Rydym yn datblygu 
rhai cynlluniau deiliadaeth gymysg gydag elfen 
o rent y farchnad mewn lleoliadau addas, ac 
rydym yn datblygu ein cynlluniau i ddechrau ar 
ein cynllun gwerthu ar bris y farchnad cyntaf, yn 
dibynnu ar amodau’r farchnad.  
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> Gweithio â phartneriaethau iechyd: Ar hyn o bryd 
rydym ym mlwyddyn olaf rhaglen a ariennir gan y 
Loteri Genedlaethol i hyrwyddo ffyrdd iach o fyw 
a llesiant yn Rhondda Cynon Taf. Deellir yn iawn y 
potensial sydd ar gyfer mwy o gydweithio rhwng 
partneriaethau iechyd a thai, ac rydym yn anelu 
at greu partneriaethau newydd i ganiatáu i’r 
gwasanaethau hyn barhau lle mae eu hangen 
fwyaf. Yn ddiweddar fe dderbyniom gyllid gan 
Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro i 
ehangu’r rhaglen hon i’r ardaloedd hyn. Y nod 
strategol yw adeiladu perthnasau gweithio 
agosach gyda’r byrddau iechyd yn yr ardaloedd 
yr ydym yn gweithredu ynddynt er mwyn sicrhau 
cynaliadwyedd y rhaglen; a chynnal gwerthuso 
academaidd er mwyn darparu tystiolaeth a 
sicrwydd i’r byrddau iechyd er mwyn ehangu’r 
berthynas. 

 
> Adolygu ein llywodraethu: Yn 2019 fe wnaethom 

gomisiynu adolygiad annibynnol o lywodraethu i 
edrych ar ein heffeithiolrwydd a’n 
heffeithlonrwydd. Cadarnhaodd yr adborth ein 
bod yn cydymffurfio â’r Cod Llywodraethu ar 
gyfer y sector, a gwnaed rhai argymhellion sydd 
bellach wedi’u gweithredu. Roedd y rhain yn 
cynnwys sefydlu model bwrdd cyffredin i leihau 
gorgyffwrdd a dyblygu, penderfynu talu aelodau’r 
Bwrdd a sefydlu Pwyllgor Llywodraethu; 
gwnaethom hefyd benodi sawl aelod annibynnol 
ar ein Pwyllgor Archwiliad & Risg i gryfhau craffu. 
Mae’r bwrdd yn bwriadu mabwysiadu’r Cod 
Llywodraethu diwygiedig yn y cyfarfod cyffredinol 
blynyddol ym mis Medi 2021.  

 
> Newydd Maintenance Ltd: 2021 fydd pedwaredd 

flwyddyn gweithredu ein his-gwmni atgyweirio a 
chynnal a chadw newydd. Roedd y ddwy flynedd 
gyntaf yn heriol wrth i ni weithredu systemau a 
gweithdrefnau newydd a chroesawu staff newydd; 
ac yn y drydedd flwyddyn, fe gafodd y pandemig 
Covid-19 effaith fawr ar y gwasanaethau a 
ddarperir. Rydym nawr yn edrych ymlaen at 
gynyddu’r rhaglen atgyweiriadau a gynlluniwyd 
a’r atgyweiriadau ymatebol a ddarperir trwy ein 
tîm mewnol. Mae’r cwmni newydd yn gweithio’n 
agos gyda’n tîm asedau i sicrhau ei fod yn cefnogi 
ein strategaeth rheoli asedau. 

 
> Cyfranogiad Tenantiaid: Mae gennym enw da 

iawn am ein diwylliant o gynnwys tenantiaid, a 
chawn ein cydnabod fel arweinydd wrth gynnwys 
tenantiaid yn ein gwaith. Rydym wedi bod yn 

adnewyddu ein dull er mwyn darparu cyswllt mwy 
effeithiol rhwng gweithgaredd cynnwys tenantiaid 
a’n llywodraethu. Rydym yn dal i fwynhau 
mewnbwn a chefnogaeth ein Grŵp Craffu 
Tenantiaid sydd eleni wedi dathlu ei ben-blwydd 
yn 10 oed. Ni oedd y gymdeithas tai gyntaf yng 
Nghymru i gynnal cynhadledd Craffu Tenantiaid 
ar-lein, hynny ym mis Tachwedd 2020, a 
chynhaliwyd cynhadledd arall ym mis Mawrth 
2021. Cydnabuwyd y fformat gan TPAS Cymru fel 
arfer gorau, a rhannwyd y fformat fel esiampl o 
gynnwys tenantiaid. Yn 2021 rydym wedi parhau i 
weithio i baratoi ein strategaeth adfywio 
cymunedau a chynnwys tenantiaid newydd. Mae 
hyn wedi cynnwys ymgysylltiad gan y Bwrdd a 
thrafodaethau gyda rhanddeiliaid, staff a 
thenantiaid i ganiatáu cymeradwyo cynllun 
newydd erbyn mis Ebrill 2022. 

  
> Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad Tai 

Fforddiadwy: Ar 1 Mai 2019 cyhoeddodd y panel 
adolygu ei adroddiad a’i argymhellion. Cawn ein 
cynrychioli ar lefel uwch ac ar lefel Bwrdd ar 
amrywiol weithgorau sector i sicrhau y gallwn 
ddylanwadu ar ddatblygiad polisi, a chadw mewn 
cysylltiad â datblygiadau sector. Oherwydd y 
pandemig Covid-19 gohiriwyd rhai 
ymgynghoriadau a phenderfyniadau, ond rydym 
yn gwneud cynnydd eto nawr felly mae paratoi 
ein hunain ar gyfer unrhyw newidiadau yn 
allweddol. 

 
> Newidiadau yn y Tîm Rheoli Uwch: Ymddeolodd 

Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd ers 1992, 
ym mis Hydref 2020. Penodwyd Jason Wroe, a 
oedd gynt yn Gyfarwyddwr Tai gyda Newydd ers 
2003, yn Brif Weithredwr (o 1 Tachwedd 2020) 
drwy broses recriwtio o dan arweiniad y Bwrdd ac 
yn cynnwys tenantiaid a staff. Recriwtiwyd ar 
gyfer y swydd wag Cyfarwyddwr Tai ym mis 
Mawrth 2021, a phenodwyd Oonagh Lyons, a 
oedd gynt yn Bennaeth Tai gyda Newydd. 

 
> Cynllun Corfforaethol Newydd: Ar hyn o bryd, 

mae’r Bwrdd, tenantiaid, staff a rhanddeiliaid yn 
datblygu Cynllun Corfforaethol newydd i symud 
y sefydliad ymlaen dros y 5 mlynedd nesaf, gan 
barhau i adeiladu ar lwyddiant blynyddoedd 
blaenorol ac i fynd i’r afael â’r heriau a’r risgiau 
sydd o’n blaenau. Caiff y Cynllun Corfforaethol 
newydd ei gymeradwyo a’i lansio ym mis Ebrill 
2022.  
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AMCANION A PHOLISÏAU RHEOLI RISG 
ARIANNOL 
Mae gweithgareddau’r Gymdeithas yn golygu ei 
bod yn agored i nifer o risgiau ariannol, gan 
gynnwys risg credyd, risg llif arian a risg hylifedd. 
Nid oes unrhyw gysylltiad o gwbl ag offerynnau 
ariannol deilliadol. Mae gosod cyfraddau llog ar 
fenthyca i ariannu’r rhaglen ddatblygu yn sicrhau 
sicrwydd taliadau, a’r polisi yw cynnal cyfran o 
fenthyciadau cyfradd sefydlog rhwng 50% ac 85%. 
Nid oes gan y Gymdeithas gysylltiad sylweddol ag 
ôl-ddyledion rhent sydd wedi’u gwasgaru dros nifer 
fawr o denantiaid ac a gyflwynir yn net o lwfans ar 
gyfer dyled ddrwg. Nid oes crynodiad o risg ar 
fenthyca ac adneuon sy’n cael eu gwasgaru dros 
nifer o fenthycwyr sydd â statws credyd uchel. 
Mae’r Gymdeithas yn defnyddio cymysgedd o 
gyllid dyled tymor hir a thymor byr i sicrhau bod 
digon o arian ar gael ar gyfer gweithrediadau 
parhaus.   

LLYWODRAETHU 
Nod y Gymdeithas yw arddangos safonau 
llywodraethu uchel ac mae wedi mabwysiadu Cod 
Llywodraethu Tai Cymunedol Cymru ac ar hyn o 
bryd mae’n bwriadu mabwysiadu’r Cod diwygiedig 
ym mis Medi 2021. Mae cydymffurfiad yn cael ei 
adolygu’n rheolaidd, a gall y Byrddau gadarnhau 
eu bod yn cydymffurfio’n llawn a byddant yn 
parhau i adolygu cynnydd i sicrhau bod 
cydymffurfiad yn parhau. Mae’r Bwrdd hefyd wedi 
ymrwymo i gynyddu amrywiaeth eu haelodaeth ac 
yn ddiweddar cynhaliwyd adolygiad fel rhan o’r 
adolygiad QED gyda Tai Pawb. Mae’r Bwrdd wedi 
ymrwymo i gael adolygiad allanol rheolaidd i wella 
trefniadau llywodraethu. Cynhaliwyd yr adolygiad 
diwethaf yn ystod 2019.   
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SUT YDYN NI’N PERFFORMIO? 
Gosodwyd y dangosyddion perfformiad isod gan denantiaid Newydd.   
 
RHENTU A GOSOD CARTREFI  
Mae darparu cefnogaeth i denantiaid sy’n ei chael hi’n anodd talu eu rhent yn flaenoriaeth uchel i ni. Mae 
Newydd yn parhau i ddarparu cefnogaeth drwy Swyddogion Cynhwysiant Ariannol i fynd i’r afael ag 
effaith diwygio lles ac mae’r gwaith hwn wedi parhau ar gyflymder drwy gydol y pandemig. Datblygir dull o 
gasglu incwm sy’n canolbwyntio ar unigolion, a bydd hyn yn arwain at bolisi newydd yn yr hydref er mwyn 
cymryd i ystyriaeth y newid yn yr amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddi, a pholisi Llywodraeth Cymru 
o ddim troi allan i ddigartrefedd. Ni fu unrhyw achos o droi allan dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf. 

RHENTU A GOSODIADAU 2018/19 2019/20 2020/21 EIN TARGED

Canran yr ôl-ddyledion rhent sy’n 
ddyledus gan denantiaid cyfredol 
(gan gynnwys ôl-ddyledion HB)

4.6% 3.6% 4.4% Gwella

Canran y rhent a gasglwyd 100% 99.35% 100% Gwella

Canran yr ôl-ddyledion rhent sy’n 
ddyledus gan denantiaid cyfredol 
(heb gyfrif ôl-ddyledion HB)

2.4% 2.8% 3.6% Gwella

Canran yr ôl-ddyledion rhent sy’n 
ddyledus gan gyn-denantiaid

1.9% 1.9% 1.8% Gwella

Swm ôl-ddyledion cyn-
denantiaid wedi’u dileu

£127,078 £52,896 £78,031 Gwella

Canran y rhent a gollwyd 
oherwydd bod cartrefi’n wag

1.5% 1.8% 2.0% 1.4%

Nifer yr Hysbysiadau o Geisio 
Meddiant (NOSP) a gyflwynwyd 
oherwydd ôl-ddyledion rhent

237 275 151 Dim targed

Nifer y tenantiaid a gafodd eu 
troi allan oherwydd ôl-ddyledion 
rhent

8 8 0 Dim targed

Boddhad blynyddol â thaliadau 
gwasanaeth

90.9% 74% 79% Gwella
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CARTREFI GWAG A’R GWASANAETH GOSOD  
Gostyngodd colled rhent eleni oherwydd prosiect adfywio llwyddiannus ar un ystâd. Cafwyd hefyd hyd 
i ddatrysiad amgen ar gyfer ystâd arall sy’n anodd i osod, felly rydym yn obeithiol y bydd y trend positif 
hwn yn parhau. Mae ail-osod eiddo gwag yn flaenoriaeth i ni a dylai’r modiwl eiddo gwag newydd ar 
Orchard ein galluogi i dracio a monitro patrymau eiddo gwag yn fwy effeithiol. Mae’r gwaith wedi 
dechrau ar strategaeth cynaliadwyedd tenantiaeth a bydd hyn yn ffocysu ar, ymysg pethau eraill, 
gwneud gwell defnydd o’n data er mwyn cynllunio ein gwasanaethau a thargedu ein hymyriadau i gael 
yr effaith fwyaf posib, yn ogystal ag adeiladu perthynas well gyda’n tenantiaid.  

EIDDO GWAG A GOSODIADAU 2018/19 2019/20 2020/21 EIN TARGED

Canran eiddo a osodir o fewn  
10 dydd gwaith

12% 2.15% 7% Gwella

Canran y tenantiaethau newydd 
sy’n para mwy na 12 mis

96% 95% 95% Gwella

Rhent a gollwyd oherwydd  
eiddo gwag

£228,112 £284,002 Gwella£318,126
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GWASANAETH CWSMERIAID  
Mae’r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaeth i gwsmeriaid yn esblygu’n gyson, yn enwedig ers y 
cyfnod clo.  Gan fod rhyngweithio yn digwydd yn fwyfwy cynyddol trwy’r cyfryngau cymdeithasol a 
gwasanaethau ar-lein, rydym yn edrych ar sut i ddefnyddio’r rhyngweithiadau hyn i sicrhau ein bod yn 
mesur yr hyn mae cwsmeriaid yn ei werthfawrogi fwyaf. 

GWASANAETH CWSMERIAID 2018/19 2019/20 2020/21 EIN TARGED

Sgôr (siopa dirgel) 81% 100%
Heb gwblhau yn 2020/21 
oherwydd dim recordio 

galwadau am gyfnodau,  
ac o dan adolygiad 

Gwella

Nifer o alwadau 38,089 34,206 22,600 Dim targed

Atebion i Sgwrs Fyw (Chat) 910 793 850 Dim targed

Boddhad yr ymatebwyr 4.16/5 3.65/4 3.9 /5 Gwella

Nifer achosion ymddygiad 
gwrthgymdeithasol agored

36 17 47 Dim targed

Nifer achosion troi allan 
oherwydd ymddygiad 
gwrthgymdeithasol

0 0 0 Dim targed

Cost ymddygiad 
gwrthgymdeithasol  
(ffioedd cyfreithiol yn unig)

£12,774 £27,234 £11,876 Dim targed
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GWASANAETH CYNNAL A CHADW  
Dyma’r drydedd flwyddyn lawn i waith cynnal a chadw ymatebol gael ei wneud gan ein tîm mewnol ein 
hunain. Mae’r profiad dysgu wedi bod yn amhrisiadwy ac er na fu’r dechrau heb ei broblemau mae’r 
gwelliant mewn ansawdd a gwerth am arian yn dechrau amlygu ei hun. Roedd cael ein tîm ein hunain 
yn amhrisiadwy wrth ymateb i’r llifogydd blaenorol, ac mae gwasanaethau sy’n esblygu wedi amddiffyn 
staff a thenantiaid mewn ymateb i Covid-19. Mae gwella boddhad tenantiaid yn flaenoriaeth i’r 
gwasanaeth cynnal a chadw.   

CYNNAL A CHADW 2018/19 2019/20 2020/21 EIN TARGED

Atgyweiriadau ymatebol a 
gwblhawyd (pob categori) 

7069 9091 9122 9192

Atgyweiriadau ymatebol a 
adroddwyd (pob categori)

8102 9308 8733 9192

Eiddo gwag byw 31 30 16 18

Canran atgyweiriadau a 
gwblhawyd y tro cyntaf

70% 96% 97% 80%

Canran atgyweiriadau brys a 
gwblhawyd ar amser

97% 99% 99% 99%

Canran atgyweiriadau brys allan 
o’r holl atgyweiriadau ymatebol

17% 18% 30% 15%

Apwyntiadau a wnaed a chadwyd 
fel % o holl atgyweiriadau 
ymatebol lle nad oedd brys

64% 93% 95% 95%

Diwrnodau calendr i gwblhau 
atgyweiriadau ymatebol ar 
gyfartaledd

30 38 36 20



GWASANAETH CYNNAL A CHADW PARHAD 
  

CYNNAL A CHADW 2018/19 2019/20 2020/21 EIN TARGED

Boddhad gydag atgyweiriadau 
(trafodiadol)

89% 90% 96% 95%

Diwrnodau calendr i ail-osod 
eiddo gwag ar gyfartaledd

49 50 48 10

Trosiant staff (gwirfoddol) 3.0% 3.0% 1.4% <8%

Tasgau a gwblhawyd fesul 
gweithiwr bob dydd

3 4 3.7 6

Gwasanaethau Nwy Wedi Darfod 4 6 5 0
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DATBLYGU  
Mae’r tîm datblygu wedi cwblhau 68 o gartrefi newydd ym Mro Morgannwg. Y ddeiliadaeth bennaf oedd 
cartrefi ar gyfer rhent cymdeithasol gyda nifer fach ar gyfer rhent y farchnad a pherchentyaeth cost isel.  
Mae nifer yr eiddo a adeiladwyd, a ble, fel a ganlyn: 
 
Bro Morgannwg  
> Fflatiau Sant Pauls, Penarth – 14 cartref am rent cymdeithasol  
> Eastfield Close a Cae Ffynnon, Y Bont-faen – 2 gartref ar gyfer perchentyaeth cost isel  
> Junction House, Glannau’r Barri - 42 cartref (24 cartref am rent cymdeithasol a 18 cartref am rent y 

farchnad) 
> Neuadd Dinam, Y Barri – 9 cartref am rent canolradd 
> The Croft, Dyffryn – 1 cartref am rent cymdeithasol 

GWERTH AM ARIAN 
Mae’r Gymdeithas yn cydnabod bod gwerth am arian yn deillio o weithgareddau gweithwyr, tenantiaid a 
rhanddeiliaid. Mae cydberchnogaeth gwerthoedd corfforaethol yn dod â dull cyson o ddarparu gwerth am 
arian ledled y sefydliad. 
 
Mae’r hyn mae tenantiaid yn rhoi gwerth arno yn rhan bwysig o fesur perfformiad gwasanaeth. Mae’r 
dangosyddion “tenantiaid” yn cael eu hadolygu o bryd i’w gilydd gyda’n tenantiaid i sicrhau ein bod yn 
parhau i fesur yr hyn sy’n cael ei werthfawrogi fwyaf.   

2018/19 2019/20 2020/21 EIN TARGED

Nifer o addasiadau ffisegol 58 33 34 Dim targed

Nifer o denantiaid sy’n fodlon 
wedi 12 mis yn byw mewn cartref 
newydd

100% 100% 100% 100%

Nifer o denantiaid sy’n fodlon 
gyda’r addasiadau 

100% 100% 100% 100%
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FFORDDIADWYEDD RHENT 
Mae’n hynod bwysig fod ein rhenti yn fforddiadwy i’n holl denantiaid. Rydym hefyd eisiau sicrhau bod 
rhenti’n deg ac yn unol â’r hyn mae tenantiaid yn ei ddisgwyl. Dywedodd ein tenantiaid wrthym y dylai 
fflatiau fod yn rhatach na thai, y dylai eiddo hŷn gostio llai nag eiddo newydd, ac y dylid ystyried incwm 
yr aelwyd a maint yr eiddo wrth osod rhent. Nid oes mesur cyffredinol o fforddiadwyedd ac rydym wedi 
ceisio dod o hyd i ddull sy’n syml i’w gymhwyso a’i ddeall. Am sawl blwyddyn, rydym wedi defnyddio’r 
modelau Rhent Byw i gynorthwyo wrth bennu fforddiadwyedd ein rhent a’n taliadau gwasanaeth. Yn 
ffodus, mae’r model yn cynhyrchu meincnod sy’n unol â disgwyliadau tenantiaid o ran tegwch a 
fforddiadwyedd. Dangosodd ein harolwg boddhad tenantiaid diweddaraf fod 89% o denantiaid yn fodlon 
â’r rhent o ran gwerth am arian, ac roedd 79% yn fodlon fod taliadau gwasanaeth yn rhoi gwerth am arian. 
 
Mae’r Gymdeithas wedi gosod yr her o wella a darparu gwasanaethau craidd yn gyfnewid am Rent Byw.  
Rydym yn cynnwys taliadau gwasanaeth yn ogystal â thâl rhent wrth asesu fforddiadwyedd cyffredinol. 
 
Adolygir rhenti a thaliadau gwasanaeth am fforddiadwyedd ym mhob lleoliad. Rhoddir crynodeb o renti a 
thaliadau gwasanaeth ar gyfartaledd o gymharu â Rhent Byw amcangyfrifedig a rhent marchnad.

DANGOSYDD  
GWERTH AM ARIAN – 

FFORDDIADWYEDD RHENT

Ein rhent a thâl gwasanaeth ar gyfartaledd  
(anghenion cyffredinol) 2020/21

1 LLOFFT 
£93.29

2 LLOFFT 
£103.09

3 LLOFFT 
£118.08

4 LLOFFT 
£131.24

Rhent Sector Preifat Canolrif Chwartel 2019  
a gynhyrchwyd gan Swyddog Rhent Cymru

1 BLLOFFT 
£96.47

2 LLOFFT 
£117.78

3 LLOFFT 
£139.70

4 LLOFFT 
£202.79

Rhent Byw ar gyfartaledd  
(Rhent Byw a ddatblygwyd gan JRF a Savills 
yn seiliedig ar enillion chwartel isaf yr Arolwg 
Blynyddol o Oriau ac Enillion (ASHE))

1 LLOFFT 
£90.69

2 LLOFFT 
£119.42

3 LLOFFT 
£145.95

4 LLOFFT 
£162.64

Mae eiddo un ystafell wely mewn blociau o fflatiau, rhai ohonynt yn denu taliadau gwasanaeth uchel, 
ac mae hwn yn faes sy’n peri pryder i’r Gymdeithas. Mae’r gymdeithas yn gweithio i leihau a dileu 
costau gwasanaeth mewn datblygiadau newydd, a datblygu gwerth am arian ar wasanaethau sy’n 
bodoli’n barod. Pan ofynnwyd iddynt, dywedodd y mwyafrif llethol o denantiaid eu bod yn rhoi gwerth 
ar safon dros gost.
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PERFFORMIAD ASEDAU  
Asesir perfformiad asedau unigol gan ddefnyddio data sy’n bodoli eisoes ac sy’n seiliedig ar ystod o 
wybodaeth ansoddol a meintiol gan gynnwys cynaliadwyedd tenantiaeth, galw, cyflwr stoc, 
atgyweiriadau, gwagleoedd, graddio cymdogaeth, boddhad cwsmeriaid, ymddygiad gwrthgymdeithasol, 
cwynion, cost rheoli a pherfformiad ariannol. Mae’r data sy’n deillio o hyn yn cael ei werthuso yn erbyn 
prawf effeithlonrwydd a’i ddosbarthu’n themâu sy’n darparu meincnod mewnol i asesu gwella perfformiad 
dros y 3 blynedd nesaf.   
 
STRATEGAETH GWELLA PERFFORMIAD ASEDAU DROS 6 BLYNEDD 
Cynhelir adolygiad perfformiad bob tair blynedd i nodi’r stoc sy’n gwaethaf ac i benderfynu sut i wella 
perfformiad yn gyffredinol. Mae hyn yn sefydlu’r strategaeth am y 3 blynedd nesaf. Darparodd yr 
adolygiad diwethaf dystiolaeth fod y strategaeth yn dechrau dwyn ffrwyth gan fod canran y stoc sy’n 
perfformio (Dosbarth A & B) o’i gymharu â stoc perfformio’n waeth (Dosbarth C) wedi gwella.  
  
Caiff stoc sy’n perfformio’n wael y tu allan i’n meysydd gweithredu strategol (fel arfer stoc annibynnol, 
wasgaredig) naill ai ei werthu er mwyn ariannu gwelliant ar ein hystadau, neu yn achos blociau neu 
ystadau llai, ei ail-fodelu i wella perfformiad, golwg ac amodau byw ar gyfer y bobl sy’n byw ynddynt. Yn 
2019 gwnaethom fuddsoddi yn yr hyn a oedd wedi bod yn lle anodd ei osod oherwydd ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Roedd wedi dioddef oherwydd egwyddorion dylunio ei gyfnod a hynny’n cyfrannu at 
amgylchedd ac ymddangosiad gwael. Trwy waith tîm gyda thenantiaid a phartneriaid allanol mae bellach 
yn borth deniadol a diogel. Roedd yn fuddsoddiad sylweddol, ond mae’n golygu bod y llety hwn bellach yn 
addas ar gyfer y dyfodol.  
 
CANLYNIADAU’R ASESIAD PERFFORMIAD STOC AR GYFER 2018  
Mae’r tabl isod yn amlygu dosbarthiadau perfformiad gwahanol ein stoc, a chanlyniadau asesiadau 
perfformiad bob tair blynedd. Bydd canlyniadau asesiad 2021, sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd, yn llywio’r 
strategaeth rheoli asedau dros y 3 blynedd nesaf.   

CANLYNIADAU’R ASESIAD 
PERFFORMIAD STOC AR  

GYFER 2018 CYFANSWMIAU 
EDDIO 

2018 – 2,793

DOSBARTH A 
Nifer o eiddo

2018 – 1,926 69.0%

DOSBARTH B 
Nifer o eiddo

2018 – 410 14.7%

DOSBARTH C 
Nifer o eiddo

2018 – 457 16.3%
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ENILLION AR GYFANSWM YR ASEDAU 
Mae gan y Gymdeithas dros draean o’i stoc mewn ardaloedd lle mae rhenti yn is na chyfartaledd Cymru. 
Yn ogystal â hyn, mae ein stoc yn cynnwys 30% o eiddo un ystafell wely yr ydym yn ceisio eu cynnal ar 
lefelau rhent fforddiadwy. Felly, mae sicrhau enillion iach ar fuddsoddiad, wrth barhau i gyrraedd Safon 
Tai Ansawdd Cymru a gwasanaethu cyllid ychwanegol i ddatblygu cartrefi newydd, yn heriol.  
 
Y strategaeth gwella perfformiad asedau yw sicrhau bod buddsoddiad mewn stoc bresennol yn darparu’r 
enillion sydd eu hangen arnom i barhau i fuddsoddi mewn datblygu cartrefi newydd. 
 
 
DANGOSYDDION GWERTH AM ARIAN – ENILLION AR ASEDAU 
Gwarged gweithredol ar gyfanswm yr asedau 

PERFFORMIAD GWASANAETH 
Mae’r tair prif gost sydd ynglŷn â thai, sy’n cynnwys cynnal a chadw, staffio a’r trysorlys, wedi cael 
adolygiadau allanol sydd wedi rhoi sicrwydd ein bod yn perfformio yn unol â’n cyfoedion. Mae costau 
cyflog yn cael eu gosod ar ganolrif y farchnad, sy’n cael ei adolygu bob tair blynedd.  

CYMRU 
GYFAN 
2020 
2.4%

2021 
2.1%

2020 
2.3%
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DANGOSYDDION GWERTH AM ARIAN WALES GLOBAL ACCOUNTS 
Manylir isod ar adolygiad manylach o’r dangosyddion Gwerth am Arian dangosol a gyhoeddwyd yng 
Nghyfrifon Cyffredinol Cymru Gyfan. Mae datblygu cyfres o ddangosyddion ar gyfer y sector yn waith 
sydd ar y gweill, ac mae wedi’i nodi isod i roi rhyw syniad o’n perfformiad o’i gymharu â’r sector. 

Trosiant gosodiadau fesul uned tai 
cymdeithasol

£5,703£5,390£5,543

DANGOSYDD GWERTH AM ARIAN – 
CYFARTALEDDAU BLYNYDDOL Y SECTOR

CYMRU 
GYFAN 202020202021

Cyfanswm cost gweithredu fesul uned tai 
cymdeithasol

£3,497£2,671£2,780

Cost rheoli fesul uned tai cymdeithasol £1,320£1,048£887

Costau adweithiol fesul uned tai 
cymdeithasol

£1,189£798£887

Atgyweiriadau mawr a chydran fesul uned 
tai cymdeithasol (Cyfalaf)

£796£660£654

Atgyweiriadau mawr a chydran fesul uned 
tai cymdeithasol (Cyfalaf a Refeniw)

£1,133£697£716

Costau dyled ddrwg fesul uned tai 
cymdeithasol

£52£75£53

Cost gyfartalog cyfalaf wedi’i bwysoli 4.35%4.34%3.92%

Mewnlif arian parod (all-lif) fesul 
cymdeithas dai

£52,000£798£987

Ôl-ddyledion gros/trosiant tai 
cymdeithasol

5.01%8.1%8.0%

Colled rhent ar wagle fesul uned tai 
cymdeithasol

£73£99£110
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CYFRANOGIAD TENANTIAID  
Mae Cymdeithas Tai Newydd yn defnyddio’r offeryn effaith gymdeithasol HACT i fesur canlyniadau a 
gwerth am arian ar gyfer cynnwys tenantiaid a gweithgareddau adfywio cymunedol ehangach. Fe’i 
defnyddir i ddeall, mesur a mapio effaith gymdeithasol gweithgareddau buddsoddi cymunedol a’r effaith 
gymdeithasol ar yr economi leol.  
  
Cyfrifir y gwerthoedd trwy ddadansoddiadau ystadegol o bedair cenedlaethol fawr yn y DU sy’n cynnwys 
data ar les ac amgylchiadau bywyd: British Household Panel Survey (BHPS), Understanding Society, 
Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr, a’r arolwg Taking Part. Mae’r setiau data hyn yn cynnwys ymatebion pobl 
i gwestiynau llesiant cyn ac ar ôl gweithgaredd buddsoddi cymunedol. Yn dibynnu ar y gweithgaredd, 
mae’r cwestiynau’n canolbwyntio ar nifer fawr o agweddau ac amgylchiadau eu bywydau megis statws 
cyflogaeth, statws priodasol, statws iechyd, p’un a ydyn nhw’n gwirfoddoli, p’un a ydyn nhw’n chwarae 
chwaraeon, p’un a ydyn nhw’n byw mewn ardal ddiogel, ac ati, gan arwain at ystod eang o werthoedd. 
Daw mwyafrif y gwerthoedd o’r BHPS sydd wedi’i gwblhau bob blwyddyn gan fwy na 10,000 o’r un 
unigolion er 1991 ac felly mae’n ymgorffori dros 20 mlynedd o ddata panel. 
  
Gan ddefnyddio’r gwerthoedd hyn, gellir asesu pob gweithgaredd yn ôl ei ganlyniadau a chyfrifo faint o 
“enillion cymdeithasol” mae’n ei roi. 
 
GWERTH YCHWANEGOL  
 Ein polisi yw cynnwys cymalau cymdeithasol ym mhob cytundeb dros £50,000, yn ein 

cytundebau datblygu tendr, ein cytundebau cynnal a chadw cynlluniedig, a’n hadran 
cynnal a chadw yn fewnol. Ymhlith y buddion i gymunedau yr ydym yn gweithredu 
ynddynt mae prentisiaethau, hyfforddiant, profiad gwaith, lleoliadau gwaith, ac 
adfywio ystadau sydd eisoes yn bodoli, a chymunedau. 

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi derbyn cyfanswm o £80,171 mewn taliadau 
swm buddsoddiad cymunedol, swm sydd wedi’i wario neu sydd i gael ei wario ar 
brosiectau cymunedol lleol. 

Cyflawnodd ein contractwyr allanol a’n tîm mewnol £9,200 o lafur, a £4,700 o roddion i 
brosiectau cymunedol. 

Ymhellach, darparwyd 168 o wythnosau prentisiaeth, a 216 wythnos o brofiad gwaith, 
trwy gydol y flwyddyn ariannol. 

Cynhelir gweithgareddau cymunedol wyneb-yn-wyneb fel arfer; oherwydd COVID-19, 
symudwyd i gynnal gweithgareddau ar-lein, gan ostwng cost buddsoddi cymunedol. 
Gwnaeth yr arbedion hyn hi’n bosib gwario mwy ar gefnogaeth lles i denantiaid oedd ei 
angen yn ddirfawr o ganlyniad i’r cyfnodau clo.
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Cyllideb ar gyfer 
gweithgaredd  
buddsoddi cymunedol 

£234,040

2019

£215,684 £93,447

Strwythur y  
gweithgaredd

10 rhaglen a  
chyfanswm o 36 o 

brosiectau

5 rhaglen a chyfanswm  
o 31 o brosiectau

6 rhaglen a chyfanswm  
o 14 o brosiectau

Nifer y bobl sy’n profi 
canlyniad

3,047 2,633 1,921

Effaith gymdeithasol

£11,623,615  
Yn seiliedig ar 3207 

canlyniad, 
26 didystiolaeth

£9,740,870  
Yn seiliedig ar 3144 

canlyniad,  
6 didystiolaeth

£4,636,461 
Yn seiliedig ar 2001 

canlyniad, 
1 didystiolaeth

Cymhareb cyllideb i 
effaith

£1: £49.70 £1: £45.20 £1: £49.6

Buddion net (budd llai 
cyllideb)

£11,389,575 £9,525,186 £4,543,014

Buddion cymunedol

2 berson mewn gwaith, 
oedd yn ddi-waith cyn 
hynny, 76 o wythnosau 

prentisiaeth, 28 wythnos  
o brofiad gwaith

414 o wythnosau 
prentisiaeth, 216  

wythnos o  
brofiad gwaith

132 wythnos o  
hyfforddiant heb eu 

hachredu, 168 o wythnosau 
prentisiaeth, 246 wythnos o 

brofiad gwaith

Cyfanswm oriau  
cyfranogi tenantiaid

1080 952.25 139.25

2020 2021

Arwyddwyd: 
C Marshall, Cadeirydd 
Dyddiad: 4 Awst 2021 
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ADRODDIAD Y BWRDD 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021

RHEOLAETH FEWNOL A RHEOLI RISG 
Mae’r Bwrdd yn cydnabod cyfrifoldeb yn y pen 
draw am sicrhau bod system ar gael o reolaethau 
sy’n briodol i’r amrywiol amgylcheddau busnes y 
mae’n gweithredu ynddynt. Mae gan y Bwrdd 
fframwaith ffurfiol ar gyfer: 
a) nodi, adolygu a rheoli risg  
b) diogelu iechyd a diogelwch tenantiaid a staff 
c) dibynadwyedd y wybodaeth ariannol a 

ddefnyddir o fewn y Gymdeithas 
d) cynnal cofnodion cyfrifyddu cywir; a 
e) diogelu asedau rhag cael eu defnyddio neu eu 

gwaredu heb awdurdod. 
 
ELFENNAU ALLWEDDOL Y SYSTEM O 
REOLAETHAU MEWNOL 
Mae’r fframwaith rheolaeth fewnol wedi’i gynllunio i 
reoli a lleihau’r risg o fethu â chyflawni amcanion 
busnes. Dim ond sicrwydd rhesymol, ac nid 
absoliwt, y gall ei roi i’r Bwrdd yn erbyn 
camddatganiad neu golled sylweddol. 
 
Mae nodweddion allweddol system rheolaeth fewnol 
y Grŵp yn cynnwys: 
• cael polisïau a gweithdrefnau ffurfiol ar waith, 

gan gynnwys dogfennu systemau a rheolau 
allweddol sy’n ymwneud â dirprwyo awdurdod, 
sy’n caniatáu monitro rheolaethau ac yn 
cyfyngu ar ddefnydd anawdurdodedig o 
asedau’r Gymdeithas. 

• cael polisïau a gweithdrefnau ar waith sy’n 
ymdrin ag atal, canfod ac adrodd ar dwyll, gan 
gynnwys seiber-dwyll ac adfer asedau. Ni fu 
unrhyw golledion oherwydd twyll yn ystod y 
flwyddyn. Ymchwiliwyd i ddau honiad o dwyll yn 
ystod y flwyddyn, ond ni chafwyd dim 
tystiolaeth o dwyll. 

• bod staff profiadol sydd â chymwysterau addas 
yn cymryd cyfrifoldeb am swyddogaethau 
busnes pwysig. 

• paratoi rhagolygon a chyllidebau sy’n caniatáu 
i’r Gymdeithas a’r rheolwyr fonitro’r risgiau 
busnes a’r amcanion ariannol allweddol, a 
symud ymlaen tuag at gynlluniau ariannol a 
osodwyd ar gyfer y flwyddyn a’r tymor canolig; 
paratoi cyfrifon rheoli yn gyson a phrydlon, gan 
ddarparu gwybodaeth berthnasol, ddibynadwy 
a chyfoes ac ymchwilio i amrywiannau sylweddol 
o gyllidebau fel y bo’n briodol. 

• bod pob menter newydd sylweddol, 
ymrwymiadau mawr a phrosiect buddsoddi yn 
ddarostyngedig i weithdrefnau awdurdodi 
ffurfiol, trwy bwyllgorau perthnasol sy’n 
cynnwys aelodau’r Bwrdd ac eraill. 

 
RISG 
Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i reoli risg er mwyn 
cyflawni gweledigaeth a nodau’r Gymdeithas, ac i 
barhau i fod yn fusnes hyfyw a chynaliadwy. 
 
Mae Llywodraeth Cymru, fel rheolydd y sector 
cymdeithasau tai, wedi cynyddu ei ffocws ar reoli 
risg, ac yn disgwyl i gymdeithasau tai ac yn 
enwedig eu Byrddau ddeall yn llawn yr amgylchedd 
risg busnes a risg ariannol y maent yn gweithredu 
ynddo, ac i fod yn hyderus fod y risgiau hyn yn cael 
eu rheoli’n effeithiol. 
 
Yn gyffredinol, mae’r Gymdeithas yn gweithredu 
mewn amgylchedd risg isel, gyda’r rhan fwyaf o’r 
digwyddiadau a allai effeithio’n andwyol ar y 
busnes yn cymryd cryn amser i gael effaith. 
 
 

DATGANIAD O GYFRIFOLDEBAU AELODAU’R BWRDD
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RISG PARHAD 
Adolygir y Gofrestr Risg bob chwarter gan:

Mae’r Panel Risg yn 
cynnwys yr holl Reolwyr a 

Chyfarwyddwyr, yn ogystal 
â Hyrwyddwr Risg y Bwrdd a 

Chynrychiolydd Tenant. 
Mae’r Panel hefyd yn trafod 

y risgiau gweithredol a 
nodwyd gan y rheolwyr 

gweithredol 
 

Mae Pwyllgor Archwiliad a 
Risg y Grŵp yn cwrdd bob 

chwarter ac yn herio’r 
risgiau strategol, y prif 

risgiau gweithredol a risgiau 
sy’n dod i’r amlwg. Mae 

hefyd yn ystyried y lefelau 
presennol o sicrwydd ac yn 
nodi tair risg weithredol ar 

gyfer yr Archwilydd Mewnol 
i’w asesu bob chwarter 

Mae Bwrdd Cyffredin y 
Grŵp yn trafod ac yn herio 

risgiau strategol, lefelau 
sicrwydd a risgiau sy’n dod 

i’r amlwg. Mae’r Bwrdd hefyd 
yn trafod parodrwydd i 

dderbyn risg 
 

Mae’r Bwrdd yn derbyn adroddiadau  
chwarterol ar: 
• Risgiau newydd a risgiau sy’n dod i’r amlwg 

ond nad ydynt eto wedi ymddangos yn y 
gofrestr risg weithredol 

• Y prif risgiau gweithredol wedi’u graddio yn 
ganolig neu’n uwch 

• Y deg prif risg uchaf gyda’r gwahaniaeth 
uchaf rhwng sgoriau risg cynhenid a 
gweddilliol 

• Risgiau strategol a lefelau’r sicrwydd y mae’r 
Byrddau wedi’u nodi ar gyfer y risgiau hynny 

• Y tair risg weithredol a nodwyd gan Bwyllgor 
Archwilio a Risg y Grŵp, i’w hadolygu gan yr 
Archwilwyr Mewnol. 

 
Mae’r Gofrestr Risgiau sy’n Dod i’r Amlwg, a’r 
Gofrestr Risgiau weithredol lawn, i’w gweld ar 
fewnrwyd y staff a’r Bwrdd bob amser, gan 
alluogi dealltwriaeth ar unrhyw adeg o’r risgiau y 
mae’r Grŵp yn eu hwynebu. 
 
Nodir manylion llawn dull y Grŵp o ymdrin â risg 
yn y Strategaeth Rheoli Risg a adolygir yn 
flynyddol. 
 
 

Ansicrwydd ynghylch y sector cyfan 
mewn perthynas â datblygiadau 
polisi dros y 12 mis nesaf  
oherwydd y pandemig COVID-19 

Cost y Rhaglen Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio a datgarboneiddio 
cartrefi presennol 

Cynnydd mewn costau neu oedi 
yn y cyflenwad o ddeunyddiau 
adeiladu yn dilyn Brexit a’r 
pandemig COVID-19 

Gofyniad am bolisi i beidio â 
throi allan i ddigartrefedd 

Gwaharddwyd defnyddio  
Adran 21

Mae goblygiadau’r Papur Gwyn 
Diogelwch Adeiladau yn ddyrys 
a/neu’n gostus 

Uchel

Uchel

Uchel

Cymedrol

RISG SYLWEDDOL SY’N DOD 
I’R AMLWG

LEFEL  
RISG

Cymedrol

Cymedrol

Y PRIF RISGIAU SY’N DOD I’R AMLWG AC SY’N 
WYNEBU’R GRŴP
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Ffrydiau incwm yn cael eu herio

Strategaeth Rheoli Incwm, Strategaeth y Trysorlys, 
rhagolygon a chyllidebau llif arian, cyfrifon rheoli yn 
cael eu craffu a’u diweddaru’n rheolaidd, cynllun 
busnes 30 mlynedd

Uchel

Diffyg cydymffurfedd cyfreithiol 
(gan gynnwys materion iechyd 
a diogelwch, a thwyll)

Archwilio Mewnol, cynghorwyr arbenigol Uchel

Problem parhad busnes difrifol
Bod yn drylwyr wrth brofi am straen, ymarferion 
parhad busnes rheolaidd

Uchel

Llywodraethu gwael yn arwain 
at fethiant sefydliadol

Adolygiad Llywodraethu (Ebrill 2019); Cod 
Llywodraethu

Uchel

Trychineb cysylltiadau 
cyhoeddus sylweddol

Proses rheoli argyfwng; ymarferion parhad busnes Uchel

Ôl-ddyledion rhent yn 
cynyddu’n sylweddol

Adroddiadau perfformiad Bwrdd; cyfrifon rheoli Uchel

Anallu i osod eiddo Adroddiadau perfformiad Bwrdd; cyfrifon rheoli Uchel

Anallu i adeiladu cartrefi 
fforddiadwy

Rhaglen ddatblygu; Strategaeth Twf Uchel

Darparu gwasanaeth 
cwsmeriaid o safon isel

Adroddiadau perfformiad Bwrdd (arolwg tenantiaid); 
cwynion

Uchel

Eiddo mewn cyflwr gwael
Strategaeth Rheoli Asedau; Datganiad  
cydymffurfedd WHQS

Uchel

Argyfwng COVID-19 yn effeithio 
ar y sefydliad

Cyfarfodydd Tîm Argyfwng wythnosol; Monitro 
perfformiad 

Uchel

Nid oes gan y Grŵp staff 
digonol i gyflawni’r Cynllun 
Corfforaethol

Strategaeth Cynllunio’r Gweithlu; Strategaeth  
Gwerth am Arian

Cymedrol

Nid yw’r cymunedau yn 
gynaliadwy

Adroddiadau perfformiad Bwrdd; arolwg tenantiaid Cymedrol

RISG STRATEGOL  
SYLWEDDOL

PRIF REOLAETHAU A MESURAU LLINIARU

LEFEL 
GYFREDOL Y 
SICRWYDD A 
DDERBYNNIR 

GAN Y BWRDD

RISGIAU STRATEGOL SY’N WYNEBU’R GRŴP
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IECHYD A DIOGELWCH 
Polisi’r Gymdeithas yw atal damweiniau ac 
achosion o afiechyd sy’n gysylltiedig â gwaith trwy 
reoli’r risgiau iechyd a diogelwch yn y gweithle.   
  
Cynhelir adolygiad iechyd a diogelwch blynyddol 
sy’n ymdrin â’r canlynol:  
• data ar berfformiad iechyd a diogelwch y 

Gymdeithas  
• risgiau sylweddol a strategaethau i fynd i’r afael 

â nhw  
• nodau iechyd a diogelwch fel y’u nodir yn y 

cynllun gweithredu a symud ymlaen tuag at 
gyflawni’r nodau  

• trefniadau ar gyfer ymgynghori â gweithwyr a 
chynnwys cynrychiolwyr iechyd a diogelwch  

 
Ar lefel weithredol mae’n bwysig fod gan staff 
gymhwysedd i gyflawni eu cyfrifoldebau, ac mae 
gan y staff canlynol gymwysterau ffurfiol:  
• Pennaeth Adnoddau Dynol – Tystysgrif IOSH 

mewn Rheoli’n Ddiogel  
• Cyfarwyddwr Cynnal a Chadw – NEBOSH 

Cyffredinol a NEBOSH mewn Adeiladu  
• Rheolwr Gwaith wedi’i Gynllunio – Tystysgrif 

NEBOSH mewn Adeiladu  
• Cynrychiolwyr Iechyd & Diogelwch (11) – 

Tystysgrif Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith lefel 
2, Marshall Tân Lefel 2 a hyfforddiant aseswyr 
DSE  

 
Yn ogystal, mae’r sefydliad yn cydweithredu â dwy 
gymdeithas dai arall ac yn cyflogi Rheolwr Iechyd a 
Diogelwch sy’n cynnal gwiriadau cydymffurfedd, 
yn mynychu cyfarfodydd iechyd a diogelwch yn 
chwarterol, ac yn cynnal adolygiadau cynnydd er 
mwyn eu cymharu â’r cynllun iechyd a diogelwch. 
Mae’r sefydliad hefyd yn cyflogi ymgynghorwyr ac 
archwilwyr allanol i gynnal archwiliadau rheolaidd 
o’r swyddogaethau gweithredol a gweinyddol i roi 
sicrwydd pellach.  
 
CYFRANOGIAD TENANTIAID I LYWODRAETHU 
Ar hyn o bryd mae tenantiaid yn ymwneud yn 
uniongyrchol â llywodraethu’r Gymdeithas mewn 
sawl ffordd: 
• Mae’r Grŵp Craffu Tenantiaid yn adolygu ac yn 

craffu ar wasanaethau’r Gymdeithas ac yn 
adrodd ar eu canfyddiadau yn uniongyrchol i 
Fwrdd Newydd. Yna mae Pwyllgor Archwilio a 

Risg y Grŵp yn monitro gweithrediad eu 
hargymhellion. Mae’r Grŵp Craffu hefyd yn cael 
mynediad i’r gwasanaeth Archwilio Mewnol i 
gefnogi eu hadolygiadau. 

• Adroddir canlyniadau’r arolwg boddhad 
tenantiaid chwarterol annibynnol mewn 
adroddiadau perfformiad i’r Bwrdd.  

• Ar hyn o bryd mae gennym un aelod o’r Bwrdd 
sy’n denant. 

• Mae aelodau’r Bwrdd wedi mynychu 
cyfarfodydd “In Focus” yn ystod y flwyddyn sy’n 
gyfle i aelodau’r Bwrdd glywed yn uniongyrchol 
gan denantiaid ymgysylltiedig. 

 
Rydym nawr yn cynnal cynadleddau rhithiol ar y 
platfform a ffefrir gan denantiaid (ar ôl ymgynghori 
ar hyn) bob chwarter. 
 
CYDYMFFURFEDD 
Ein prif reoleiddiwr yw Llywodraeth Cymru ac mae’n 
ofynnol i ni gydymffurfio â’r deg safon perfformiad 
a nodir yn y Fframwaith Rheoleiddio a chadarnhau 
ein cydymffurfedd yn flynyddol. Ers cyflwyno’r 
Fframwaith Rheoleiddio, rydym wedi cyrraedd y 
lefel uchaf o gydymffurfedd (safonol) ar gyfer 
Llywodraethu a Chyflenwi Gwasanaethau a 
Rheolaeth Ariannol. Cyhoeddwyd ein hadroddiad 
diwethaf ym mis Chwefror 2021.   
 
Rydym wedi mabwysiadu Cod Llywodraethu 
Cartrefi Cymunedol Cymru. Mae ein hunanasesiad 
yn cadarnhau ein bod yn cydymffurfio’n llawn, a 
chadarnhaodd yr adolygiad annibynnol o 
lywodraethu a gynhaliwyd gan Campbell Tickell yn 
2019 hynny. Mae’r Bwrdd yn bwriadu mabwysiadu’r 
Cod diwygiedig yn ystod 2021.  
 
Rydym hefyd wedi cyflawni sawl achrediad arall er 
mwyn meincnodi ein perfformiad neu yrru gwelliant 
i gyrraedd safon genedlaethol. Mae ein 
hachrediadau yn cynnwys: 
• Best Companies – Statws 2-seren yn 2019 a safle 

yn y 100 Uchaf am 5 mlynedd yn olynol 
• Buddsoddwyr mewn Pobl – cadwyd y safon yn 

2019 
• Y Safon Iechyd Corfforaethol – Aur  
• Rydym wedi ein hachredu fel Cyflogwr Hyderus 

o ran Anabledd  
• Mae gennym achrediad Cyber Essential Plus ar 

gyfer ein systemau diogelwch TG  
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DATGANIAD O GYFRIFOLDEBAU AELODAU’R 
BWRDD MEWN PERTHYNAS AG ADRODDIAD Y 
BWRDD A’R DATGANIADAU ARIANNOL  
Mae deddfwriaeth Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig (RSL) yn ei gwneud yn ofynnol i’r 
Bwrdd baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob 
blwyddyn ariannol. O dan y ddeddfwriaeth honno, 
mae’r Bwrdd wedi dewis paratoi’r datganiadau 
ariannol yn unol ag Arfer Cyfrifo a Dderbynnir yn 
Gyffredin yn y Deyrnas Unedig (Safonau Cyfrifo’r 
Deyrnas Unedig a’r gyfraith berthnasol). O dan 
ddeddfwriaeth LCC/RSL, rhaid i’r Bwrdd beidio â 
chymeradwyo’r datganiadau ariannol oni bai eu 
bod yn fodlon eu bod yn rhoi golwg wir a theg o 
sefyllfa’r Gymdeithas ac o warged neu ddiffyg y 
Gymdeithas am y flwyddyn honno. Wrth baratoi’r 
datganiadau ariannol hyn, mae’n ofynnol fod y 
Bwrdd: 
• yn dewis polisïau cyfrifyddu addas ac yna’n eu 

gweithredu’n gyson. 
• yn llunio barn a brasgyfrifon sy’n rhesymol ac yn 

ddarbodus. 
• yn nodi a ddilynwyd safonau cyfrifyddu cymwys 

y DU, yn amodol ar unrhyw ymadawiadau 
perthnasol a ddatgelwyd ac a eglurir yn y 
datganiadau ariannol hyn; ac 

• yn paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes 
gweithredol oni bai ei bod yn amhriodol tybio y 
bydd y Grŵp a’r Gymdeithas yn parhau mewn 
busnes. 

 
Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gadw cofnodion 
cyfrifyddu digonol sy’n gallu dangos ac egluro 
trafodion y Gymdeithas a datgelu sefyllfa ariannol 
y Gymdeithas gyda chywirdeb rhesymol ar unrhyw 
adeg, i’w galluogi i sicrhau bod y datganiadau 
ariannol yn cydymffurfio â gofynion Deddf 
Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau 
Budd Cymunedol 2014, Deddf Tai ac Adfywio 2008, 
Penderfyniad Cyffredinol (Cymru) 2015 ynghylch 
Gofynion Cyfrifyddu ar gyfer Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig, a’r Datganiad o Arfer a 
Argymhellir ar gyfer Darparwyr Tai Cymdeithasol 
Cofrestredig a gyhoeddwyd yn 2018. 
 
Mae’r Bwrdd hefyd yn gyfrifol am ddiogelu asedau’r 
Gymdeithas ac felly am gymryd camau rhesymol i 
atal a chanfod twyll ac afreoleidd-dra arall. 
 

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gynnal ac am gywirdeb 
y wybodaeth gorfforaethol ac ariannol sydd wedi’i 
chynnwys ar wefan y Gymdeithas. Gall 
deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy’n rheoli 
paratoad a lledaeniad datganiadau ariannol fod yn 
wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau 
eraill. 
 
Ar ran y Bwrdd, mae Pwyllgor Archwilio a Risg y 
Grŵp wedi adolygu effeithiolrwydd y system 
rheolaeth ariannol fewnol sy’n bodoli yn y Grŵp ar 
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021. 
Yn seiliedig ar y gwaith archwilio a wnaed yn ystod 
y flwyddyn, ni ddarganfuwyd unrhyw wendidau 
mewn rheolaethau ariannol mewnol a arweiniodd at 
golledion sylweddol, arian wrth gefn neu 
ansicrwydd y mae angen eu datgelu yn y 
datganiadau ariannol neu yn adroddiad yr 
archwilwyr ar y datganiadau ariannol. 
 
DATGELU GWYBODAETH I’R ARCHWILYDD 
Mae aelodau’r Bwrdd wedi cymryd yr holl gamau 
angenrheidiol i’n gwneud yn ymwybodol, fel Bwrdd, 
o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i 
sefydlu bod yr archwilydd yn ymwybodol o’r 
wybodaeth honno. 
 
 
Archwilydd 
Penodwyd Bevan Buckland LLP yn archwilydd 
Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyfyngedig ar  
9 Medi 2020.   
 
 
 
 
Arwyddwyd:  
C Marshall, Cadeirydd 
Dyddiad: 4 Awst 2021 
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GRŴP TAI NEWYDD CYFYNGEDIG 

DATGANIAD CYFUNOL CRYNO O INCWM 
CYNHWYSFAWR 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Turnover                                      19,458             18,765 

Operating expenditure                                    (13,806)           (13,627) 

 

Operating surplus                                      5,652               5,138 

Other finance income                                             11                    40 

Interest payable and finance costs                                      (2,963)            (2,696) 

Surplus on revaluation of investment properties                                             (3)                (799) 

 

Surplus for the year before taxation                                      2,697              1,683 

Taxation                                              (1)                 (34) 

 

Surplus for the year after taxation                                      2,696              1,649 

Actuarial gain/(loss) in respect of pension schemes                                     (2,744)              2,361 

Total Comprehensive Income for the year                                          (48)             4,010 
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GRŴP TAI NEWYDD CYFYNGEDIG 

DATGANIAD CYFUNOL CRYNO O’R 
SEFYLLFA ARIANNOL 
AR 31 MAWRTH 2020 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Total Fixed Assets                                    229,176           215,841 

 

Deferred debtors                                       3,397               3,442 

 

Current Assets  

Stock                                            43                  594 

Debtors                                         1,116                1,100 

Cash at bank and in hand                                      5,290              5,593 

                                      6,449               7,297 

 

Creditors: amounts falling due within one year                                      (9,263)            (9,363) 

   

Net current liabilities                                      (2,814)            (2,066) 

   

Total assets less current liabilities                                 229,759           217,217 

 

Creditors: amounts falling due in more than one year                                 (204,943)        (192,353) 

Net assets                                    24,816           24,864 

   

Capital and reserves  

 

Revenue reserve                                    24,816           24,864 

   
Mae’r Archwilwyr Allanol, Bevan & Buckland, yn fodlon fod y cyfrifon cryno hyn yn gyson â’r cyfrifon llawn. 
Mae set lawn o ddatganiadau ariannol archwiliedig ar gael ar gais. 



ADRODDIAD YR 
ARCHWILYDD 
ANNIBYNNOL  
I AELODAU CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYFYNGEDIG 
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ADRODDIAD YR 
ARCHWILYDD ANNIBYNNOL I 
AELODAU CYMDEITHAS TAI 
NEWYDD (1974) CYF. AR 
LYWODRAETHU 
CORFFORAETHOL 
 
Yn ogystal â’n harchwiliad o’r datganiadau ariannol 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2020, rydym wedi adolygu datganiad y Bwrdd o 
gydymffurfedd Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf. 
(“y Gymdeithas”) â Chylchlythyr 02/10 
Llywodraeth Cymru, Rheolaeth Ariannol Fewnol ac 
Adroddiadau Ariannol (“y Cylchlythyr”).  
 
Amcan ein hadolygiad yw ein galluogi i ddod i 
gasgliad ynghylch a yw’r Bwrdd wedi darparu’r 
datgeliadau sy’n ofynnol gan y Cylchlythyr ac a 
yw’r datganiad yn gyson â’r wybodaeth yr ydym yn 
ymwybodol ohoni o’n gwaith archwilio ar y 
datganiadau ariannol.  
 
Nid yw’n ofynnol i ni lunio barn ar effeithiolrwydd 
gweithdrefnau llywodraethu corfforaethol y 
Gymdeithas na’i rheolaeth ariannol fewnol.  
 
BARN  
Mewn perthynas â datganiad y Bwrdd ar sicrwydd 
rheolaethau mewnol ar dudalen 23, yn ein barn ni 
mae’r Bwrdd Rheoli wedi darparu’r datgeliadau sy’n 
ofynnol gan y Cylchlythyr ac mae’r datganiad yn 
gyson â’r wybodaeth yr ydym yn ymwybodol ohoni 
o’n gwaith archwilio ar y datganiadau ariannol.  
 
 
 
 
Bevan Buckland LLP 
Cyfrifyddion Siartredig ac Archwilwyr Statudol 
Langdon House, Langdon Road 
Glannau Abertawe SA1 8QY 
 
Dyddiad: 4 Awst 2021 

ADRODDIAD YR ARCHWILYDD 
ANNIBYNNOL I AELODAU 
CYMDEITHAS TAI NEWYDD 
(1974) CYF. 
 
BARN  
Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol 
Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf. (y ‘Gymdeithas’) 
ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2021 sy’n 
cynnwys y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr, y 
Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol, y Datganiad o 
Newidiadau mewn Cronfeydd wrth Gefn, y Datganiad 
Llifoedd Arian Parod, a nodiadau cysylltiedig. Y 
fframwaith adrodd ariannol a gymhwyswyd wrth eu 
paratoi yw’r gyfraith berthnasol a Safonau 
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig (Arfer Cyfrifyddu a 
dderbynnir yn gyffredinol yn y Deyrnas Unedig), gan 
gynnwys FRS 102 “Y Safon Adrodd Ariannol sy’n 
gymwys yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon”. 
 
Yn ein barn ni, mae’r datganiadau ariannol: 
• yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa materion y 

Gymdeithas ar 31 Mawrth 2020 ac o’i gwarged am 
y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; 

• wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol ag Arfer 
Cyfrifyddu a dderbynnir yn gyffredinol yn y 
Deyrnas Unedig; ac 

• wedi’u paratoi yn unol â gofynion Deddf 
Cymdeithasau Cydweithredol a Chymdeithasau 
Budd Cymunedol 2014, Deddf Tai ac Adfywio 2008, 
a’r gofynion cyfrifo ar gyfer Penderfyniad 
Cyffredinol (Cymru) 2015 ar gyfer Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig. 

 
SAIL Y FARN 
Gwnaethom gynnal ein harchwiliad yn unol â Safonau 
Rhyngwladol ar Archwilio (DU) (ISAs (DU)) a’r gyfraith 
berthnasol. Disgrifir ein cyfrifoldebau o dan y safonau 
hynny ymhellach dan gyfrifoldebau’r Archwilydd am 
archwilio adran 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 gynnwys Safon 
Foesegol y FRC ac rydym wedi cyflawni ein 
cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â’r gofynion hyn. 
Credwn fod y dystiolaeth archwilio a gawsom yn 
ddigonol ac yn briodol i ddarparu sylfaen i’n barn ni. 
 
CASGLIADAU YN YMWNEUD Â BUSNES 
GWEITHREDOL 
Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd mewn 
perthynas â’r materion a ganlyn y mae’r ISAs (DU) yn 
ei gwneud yn ofynnol i ni adrodd i chi lle: 
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• nad yw defnydd y Bwrdd o sail busnes 
gweithredol o gyfrifyddu wrth baratoi’r 
datganiadau ariannol yn briodol; 

• nad yw’r Bwrdd wedi datgelu yn y datganiadau 
ariannol unrhyw ansicrwydd perthnasol a 
nodwyd a allai fwrw amheuaeth sylweddol 
ynghylch gallu’r Gymdeithas i barhau i 
fabwysiadu sail busnes gweithredol o gyfrifyddu 
am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o’r dyddiad yr 
awdurdodir y datganiadau ariannol i gael eu 
cyhoeddi. 

 
GWYBODAETH ARALL 
Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am y wybodaeth arall. 
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth 
sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiad strategol ac 
adroddiad y Bwrdd, ac eithrio’r datganiadau 
ariannol ac adroddiad ein harchwilydd arnynt. 
Mae’r bwrdd yn gyfrifol am y wybodaeth arall. 
 
Nid yw ein barn ar y datganiadau ariannol yn 
cwmpasu’r wybodaeth arall ac, ac eithrio i’r 
graddau y nodir yn benodol fel arall yn ein 
hadroddiad, nid ydym yn mynegi unrhyw fath o 
gasgliad sicrwydd arnynt. 
 
Mewn perthynas â’n harchwiliad o’r datganiadau 
ariannol, ein cyfrifoldeb ni yw darllen y wybodaeth 
arall ac, wrth wneud hynny, ystyried a yw’r 
wybodaeth arall yn sylweddol anghyson â’r 
datganiadau ariannol neu’r wybodaeth a gafwyd 
yn yr archwiliad neu fel arall yn ymddangos fel 
petai wedi’i chamddatgan yn sylweddol. Os ydym 
yn nodi anghysondebau perthnasol o’r fath, neu 
gamddatganiadau perthnasol ymddangosiadol, 
mae’n ofynnol i ni benderfynu a oes 
camddatganiad perthnasol yn y datganiadau 
ariannol neu gamddatganiad perthnasol o’r 
wybodaeth arall. Os ydym, yn seiliedig ar y gwaith 
yr ydym wedi’i gyflawni, yn dod i’r casgliad fod 
camddatganiad perthnasol o’r wybodaeth arall 
hon, mae’n ofynnol i ni adrodd ar y ffaith honno. 
 
Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd yn hyn o 
beth. 
 
MATERION Y MAE’N OFYNNOL I NI ADRODD 
ARNYNT DRWY EITHRIAD 
Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd mewn 
perthynas â’r materion canlynol y mae Deddf 
Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 
2014 yn ei gwneud yn ofynnol i ni gyflwyno 
adroddiad i chi os, yn ein barn ni: 
• nad yw’r Gymdeithas wedi cadw llyfrau cyfrifon 

priodol; neu 
• os na chedwir system foddhaol o reolaeth dros 

drafodion; neu 

• os nad yw’r datganiadau ariannol yn cytuno â’r 
llyfrau cyfrifon; neu 

• os nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth a’r 
esboniadau sydd eu hangen arnom ar gyfer ein 
harchwiliad. 

 
CYFRIFOLDEBAU’R BWRDD 
Fel yr esboniwyd yn llawnach yn y Datganiad o 
gyfrifoldebau’r Bwrdd a nodir ar dudalennau 13 i 18, 
mae’r Bwrdd yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau 
ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun 
cywir a theg, ac am y cyfryw reolaeth fewnol ag y 
penderfyna’r Bwrdd sy’n angenrheidiol i alluogi 
paratoi datganiadau ariannol sy’n rhydd o 
gamddatganiad sylweddol, boed hynny oherwydd 
twyll neu wall. 
 
Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’r Bwrdd 
yn gyfrifol am asesu gallu’r Gymdeithas i barhau fel 
busnes gweithredol, gan ddatgelu, fel y bo’n 
berthnasol, faterion sy’n gysylltiedig â busnes 
gweithredol a chan ddefnyddio sail cyfrifyddu 
busnes gweithredol oni bai bod y Bwrdd naill ai’n 
bwriadu diddymu’r Gymdeithas neu roi’r gorau i 
weithredu, neu nad oes ganddi ddewis realistig arall 
ond gwneud hynny. 
 
CYFRIFOLDEBAU’R ARCHWILYDD WRTH 
ARCHWILIO’R DATGANIADAU ARIANNOL  
gamddatganiadau perthnasol, boed hynny 
oherwydd twyll neu wall, ac i gyhoeddi adroddiad 
archwilydd sy’n cynnwys ein barn ni. Mae sicrwydd 
rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd ond nid yw’n 
warant y bydd archwiliad a gynhelir yn unol ag ISAs 
(UK) bob amser yn canfod camddatganiad 
perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall 
camddatganiadau ddeillio o dwyll neu wall ac ystyrir 
eu bod yn berthnasol os, yn unigol neu yn y 
cyfansymiol, gellid disgwyl yn rhesymol iddynt 
ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd 
defnyddwyr a gymerir ar sail y datganiadau 
ariannol hyn. 
 
I BA RADDAU Y CREDIR Y GALL YR ARCHWILIAD 
DDATGELU AFREOLEIDD-DRA, GAN GYNNWYS 
TWYLL 
Rydym yn nodi ac asesu risgiau camddatganiad 
sylweddol o’r Datganiadau Ariannol, boed hynny 
oherwydd twyll neu wall, ac yna, yn cynllunio a 
chynnal gweithdrefnau archwilio sy’n ymatebol i’r 
risgiau hynny, gan gynnwys cael gafael ar 
dystiolaeth archwilio sy’n ddigonol ac yn addas i 
ddarparu sail ar gyfer ein barn. 
 
Fe wnaethom drafod ein hannibyniaeth archwilio 
gan gydymffurfio gyda Safonau Moesegol 
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ADRODDIAD YR ARCHWILYDD ANNIBYNNOL

Diwygiedig 2019 gydag aelodau’r tîm ymgysylltu 
tra’n cynllunio’r archwiliad, a monitro ein 
hannibyniaeth yn barhaus drwy gydol y broses. 
 
NODI AC ASESU RISGIAU POSIB SY’N 
GYSYLLTIEDIG AG AFREOLEIDD-DRA 
Wrth nodi ac asesu risgiau o gam-ddatgan sylweddol 
mewn cysylltiad ag afreoleidd-dra, gan gynnwys 
twyll a methiant i gydymffurfio â rheolau a 
chyfreithiau, roedd ein gweithdrefnau yn cynnwys y 
canlynol: 
• ymholi gyda rheolwyr, gan gynnwys cael gafael ar 

ac adolygu dogfennaeth gefnogol, ynghylch 
polisïau a gweithdrefnau’r cwmni yn ymwneud â: 
- nodi, gwerthuso a chydymffurfio â rheolau a 

chyfreithiau, ac a oeddynt yn ymwybodol o 
unrhyw achosion o beidio â chydymffurfio;  

- canfod ac ymateb i’r risgiau o dwyll ac a ydynt 
yn ymwybodol o unrhyw dwyll go iawn, posibl 
neu honedig;  

- wedi sefydlu mesurau rheoli i liniaru risgiau sy’n 
gysylltiedig â thwyll neu ddiffyg cydymffurfedd 
â rheolau a chyfreithiau;  

 • trafod ymysg y tîm ymgysylltu sut a lle y gallai 
twyll ymddangos yn y Datganiadau Ariannol ac 
unrhyw ddangosyddion posib o dwyll. Fel rhan o’r 
drafodaeth hon, fe wnaethom nodi potensial am 
dwyll yn y meysydd canlynol;  
- Pwrcasu mewn cysylltiad â’r rhaglenni 

datblygu a chynnal a chadw, gan gynnwys 
unrhyw werthiannau i unigolion cysylltiedig 
islaw gwerth y farchnad; 

- Cydnabod gwariant datblygu a chynnal a 
chadw yn y cyfnod cywir;  

- Y sail resymegol i unrhyw lifoedd cyllid 
sylweddol yn ystod y cyfnod; 

- Y potensial o dwyll rhent yn codi o ganlyniad i 
gydgynllwynio rhwng y timau ased a thai. 

• cael dealltwriaeth o’r fframweithiau cyfreithiol a 
rheoleiddiol y mae’r cwmni yn gweithredu 
ynddynt, gan ffocysu ar y cyfreithiau a’r rheolau 
sydd wedi cael effaith uniongyrchol ar y 
Datganiadau Ariannol neu sydd wedi cael effaith 
sylfaenol ar weithrediadau’r gymdeithas. Ymysg y 
cyfreithiau a’r rheolau allweddol y gwnaethom eu 
hystyried yn y cyd-destun hwn oedd Deddf 
Cwmnïau’r DU a deddfwriaeth trethiant 
perthnasol. 

 
YMATEBION ARCHWILIAD I’R RISGIAU A NODWYD 
Yn ogystal â’r uchod, roedd ein gweithdrefnau i 
ymateb i’r risgiau a nodwyd yn cynnwys y canlynol: 
• adolygu’r datgeliadau datganiadau ariannol a 

chynnal profion ar ddogfennaeth cefnogi er mwyn 

asesu cydymffurfedd â’r cyfreithiau a’r rheolau 
perthnasol;  

• ymholi gyda’r rheolwyr am ymgyfreitha a 
hawliadau go iawn a phosib; cynnal 
gweithdrefnau dadansoddiadol i nodi unrhyw 
berthnasau anarferol neu annisgwyliedig a allai 
ddynodi risgiau o gam-ddatgan sylweddol o 
ganlyniad i dwyll;  

• darllen cofnodion cyfarfodydd gyda’r rheiny sy’n 
gyfrifol am lywodraethu ac adolygu cyfathrebu 
gyda’r CThEM; a  

• wrth fynd i’r afael â’r risg o dwyll drwy reolwyr yn 
trechu rheolaethau, profi addasrwydd cofnodion 
cyfnodolion ac addasiadau eraill;  

• asesu a yw’r dyfarniadau a wnaed wrth wneud 
amcangyfrifon cyfrifo yn dangos tuedd posib; a  

• gwerthuso sail resymegol busnes unrhyw 
drafodion sylweddol sy’n anarferol neu y tu allan i 
lif busnes arferol. 

 
Fe wnaethom hefyd gyfathrebu’r cyfreithiau a’r 
rheolau perthnasol a nodwyd a’r risgiau posib o dwyll 
i bob aelod o’r tîm ymgysylltu, a pharhau’n 
wyliadwrus o unrhyw arwyddion o dwyll neu ddiffyg 
cydymffurfedd â chyfreithiau a rheolau drwy gydol 
yr archwiliad. Mae disgrifiad pellach o’n 
cyfrifoldebau ar gyfer archwilio’r datganiadau 
ariannol wedi’i leoli ar wefan y Financial Reporting 
Council ar www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. 
Mae’r disgrifiad hwn yn ffurfio rhan o’n Hadroddiad 
o’r Archwilydd. 
 
DEFNYDDIO EIN HADRODDIAD 
Gwneir yr adroddiad hwn i aelodau’r gymdeithas yn 
unig, fel corff, yn unol â Rhan 7 o Ddeddf 
Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 
2014. Cynhaliwyd ein gwaith archwilio er mwyn i ni 
allu hysbysu aelodau’r gymdeithas o’r materion 
hynny y mae’n ofynnol i ni eu datgan iddynt mewn 
adroddiad archwilydd ac nid at unrhyw ddiben arall. 
I’r graddau eithaf 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 ar gyfer ein gwaith archwilio, ar gyfer yr 
adroddiad hwn, nac ar gyfer y farn a luniwyd 
gennym. 
 
 
 
Bevan Buckland LLP 
Cyfrifyddion Siartredig ac Archwilwyr Statudol 
Langdon House, Langdon Road 
Glannau Abertawe SA1 8QY 
 
Dyddiad: 4 Awst 2021 
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CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYFYNGEDIG 

DATGANIAD INCWM CYNHWYSFAWR 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021 

                                                 2021                     2020 
                    Notes                  £’000                   £’000 

Turnover                       3            19,408             18,697  

Operating Expenditure                       3          (13,954)          (14,003) 

 

Operating Surplus                       3             5,454              4,694  

Deficit on Disposal of Plant & Equipment                                              -                      -  

Other Finance Income                       6                    11                    37  

Interest Payable and Financing Costs                       7            (2,939)            (2,635)   

Deficit on Revaluation of Investment Properties                     12                    (3)               (799) 

 

Surplus for the year                       5             2,523               1,297 

 

Actuarial (loss)/ gain in respect of pension scheme                     21            (1,246)              1,036  

Initial recognition of defined pension scheme (SHPS)                                               -                      - 

 

Total Comprehensive Income for the Year                                        1,277              2,333 

 

 
GWEITHREDIADAU PARHAUS  

Ni chafodd unrhyw un o weithgareddau Newydd eu caffael na’u dirwyn i ben yn ystod y flwyddyn.  
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DATGANIAD O’R SEFYLLFA ARIANNOL 

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYFYNGEDIG 

DATGANIAD O’R SEFYLLFA ARIANNOL 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021 

                                                 2021                     2020 
                    Notes                  £’000                   £’000 

Fixed Assets                              

Housing Properties                      11         218,449          207,765  

Investment Properties                     12             5,100              2,682  

Other Property, Plant & Equipment                     13             2,423              2,532  

Investments - Homebuy Loans Receivable                     14             3,664              3,350  

 
Total Fixed Assets                                 229,636           216,329  

                             

Deferred Debtors                     15             3,397              3,442  

                             

Current Assets                             

Stock                     16                      -                  571  

Debtors                     17                942                 934  

Cash at Bank and in Hand                                      4,156               4,913  

  
Total Current Assets                                       5,098               6,418  

                             

Creditors: Amounts Falling Due Within One Year                     18           (8,287)             (8,915) 

                              

Net Current Liabilities                                         (3,189)            (2,497) 

                              

Total Assets Less Current Liabilities                                    229,844           217,274  

                             

Creditors: Amounts Falling Due After More Than One Year                     19       (203,438)         (192,145) 

  

Net Assets                                    26,406             25,129  

                             
Capital and Reserves                              

Share Capital                    20                      -                      -  

Revenue Reserve                                      26,406             25,129  

                              

Total Reserves                                        26,406             25,129  
 
Cymeradwywyd y datganiadau ariannol hyn gan y Bwrdd ar 4 Awst 2021 a llofnodwyd ar ei ran gan: 
 
 
 
R Thomas C Marshall E Lendering  
Aelod Bwrdd Cadeirydd Ysgrifennydd 
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CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYFYNGEDIG 

DATGANIAD O NEWIDIADAU MEWN 
CRONFEYDD WRTH GEFN 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021 

             Revenue                    2021                     2020 
              Reserve                    Total                     Total 

                   £’000                  £’000                   £’000 

At 1 April 2020              25,129            25,129            22,796  

  

Total comprehensive income for the year                 1,277              1,277              2,333 

      

At 31 March 2021              26,406            26,406             25,129 
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DATGANIAD LLIFOEDD ARIAN

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYFYNGEDIG 

DATGANIAD LLIFOEDD ARIAN 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Net Cash Generated from Operating Activities                                        6,538               5,917  

                              

Cash Flows from Investing Activities                            

Purchase of Property, Plant & Equipment                                    (15,551)          (20,361) 

Purchase of Investment Property                                      (2,591)                   (3) 

Homebuy Investment                                            429                (359) 

Proceeds from sale of Property, Plant & Equipment                                        1,211                 956  

Proceeds from sale of Investment Property                                          260                 809  

Proceeds from sale of Homebuy Investments                                          822                 706  

Grants Received                                         5,741            10,556  

Interest Received                                               11                    37  

                              

Net Cash Flows from Investing Activities                                    (10,526)            (7,659) 

    

Cash Flows from Financing Activities   

Interest Paid                                      (2,939)            (2,635) 

New Loans                                       11,275             10,410  

Repayment of Borrowings                                      (1,433)            (2,302) 

Repayment of Revolving Credit Facility                                    (3,500)            (1,000) 

Pension Deficit                                         ( 172)              (1,147) 

                              

Net Cash Flows from Financing Activities                                       3,231              3,326  

                              

Net (Decrease) / Increase in Cash & Cash Equivalents                                          (757)              1,584  

                              

Cash & Cash Equivalents at the beginning of the year                                        4,913               3,329  

                              

Cash & Cash Equivalents at the end of the year                                         4,156               4,913  
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CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYFYNGEDIG 

DATGANIAD LLIFOEDD ARIAN PARHAD 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

NET CASH GENERATED FROM OPERATING ACTIVITIES      

 

Surplus for the year                                         1,277              2,333  

Adjustment for non cash items:-                             

Interest receivable                                            (11)                  (37) 

Interest payable                                        2,939              2,635  

(Increase) in fair value of properties                                                3                 799  

Reversal of previous impairment of investment property                                              –                      -  

Surplus on disposal of property (homebuy)                                               –                     (1) 

Loss/(surplus) on disposal of property (First tranche LCHO and RTB)                                    (745)              (504) 

Depreciation charges                                       2,808              2,547  

Write off on investment property components                                               –                   86  

Amortise grant                                         (677)               (729) 

(Increase) decrease in debtors                                           (58)             (1,492) 

Increase / (Decrease) in creditors                                         (340)               1,133  

Increase in bad debt provision                                              96                  183  

Actuarial loss in respect of pension schemes                                       1,246             (1,036) 

                              

Net Cash Generated from Operating Activities                                       6,538               5,917  

                              

Cash and cash equivalents:-                             

Cash at bank and in hand                                        4,156               4,913  

Cash equivalents included in current assets investments                                               -                      -  

 

Cash and cash equivalents                                        4,156               4,913  
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LLIF ARIAN RHYDD

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYFYNGEDIG 

LLIF ARIAN RHYDD 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Net cash generated from operating activities                                        6,538               5,917  

                                                    

Interest Paid                                       (2,939)            (2,635) 

Interest Received                                                11                    37  

Taxation Paid                                                  -                      -  

                              

Adjustments for reinvestment in existing properties                                                                           

Component replacements                                       (1,896)             (1,889) 

Component replacement grant received                                          244                  219  

                              

Free cash generated before loan repayments                                         1,958               1,649  

                              

Loans repaid (excluding revolving credit and overdrafts)                                     (1,433)            (2,302) 

                              

Free cash generated after loan repayments                                            525                (653) 
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Nodiadau sy’n ymwneud â’r Datganiadau 
Ariannol 
AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2021 

1. POLISÏAU CYFRIFO 
 
SAIL CYFRIFO 
Paratowyd y datganiadau ariannol o dan y 
confensiwn cost hanesyddol, wedi’i addasu i 
gynnwys eitemau penodol ar werth teg, yn unol â 
Safon Adrodd Ariannol 102 (FRS 102) a gyhoeddwyd 
gan y Cyngor Adrodd Ariannol ac maent yn 
cydymffurfio â’r Datganiad o Arfer a argymhellir ar 
gyfer darparwyr tai cymdeithasol cofrestredig 2018 
(SORP) a’r Gofynion Cyfrifyddu ar gyfer 
Penderfyniad Cyffredinol Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2015. Mae’r 
Gymdeithas yn endid budd cyhoeddus, fel y’i 
diffinnir yn FRS 102 ac mae’n cymhwyso’r 
paragraffau perthnasol sydd wedi’u rhagddodi 
‘PBE’ yn FRS 102. 
 
Mae’r Gymdeithas hefyd yn mabwysiadu’r sail 
busnes gweithredol wrth baratoi’r adroddiad 
blynyddol a’r datganiadau ariannol. Mae’r polisïau 
cyfrifyddu yn y nodyn hwn wedi’u cymhwyso’n 
gyson. 
 
TROSIANT 
Mae trosiant yn cynrychioli rhent a thaliadau 
gwasanaeth derbyniadwy (net o golledion rhent a 
thaliadau gwasanaeth o eiddo gwag) ynghyd â 
grantiau refeniw, amorteiddio grantiau’r llywodraeth 
ac incwm amrywiol arall. Cydnabyddir incwm rhent 
a thâl gwasanaeth yn unol â chytundebau 
tenantiaeth a phrydles. 
  
EIDDO AR GYFER GWERTHIANT 
Mae eiddo a ddatblygir ar gyfer ei werthu yn cael  
ei ddal ar yr isaf o gost a’r pris gwerthu 
amcangyfrifedig, llai y costau i’w cwblhau a’u 
gwerthu. Mae’r gost yn cynnwys defnyddiau, llafur 
uniongyrchol, a chyfran y gellir ei phriodoli o 
orbenion yn seiliedig ar lefelau arferol o 
weithgaredd.   
 

GRANT TAI CYMDEITHASOL A GRANTIAU ERAILL 
Y LLYWODRAETH 
Cydnabyddir grantiau’r Llywodraeth gan 
ddefnyddio’r model cronni ac fe’u dosbarthir naill ai 
fel grant sy’n ymwneud â refeniw neu grant sy’n 
ymwneud ag asedau. Cydnabyddir grantiau sy’n 
ymwneud â refeniw mewn incwm, ar sail systematig 
dros y cyfnod y cydnabyddir costau cysylltiedig y 
bwriedir i’r grant wneud iawn amdanynt. Pan fydd 
grant yn dderbyniadwy fel iawndal am dreuliau neu 
golledion a gafwyd eisoes, fe’i cydnabyddir fel 
refeniw yn y cyfnod y daw’n dderbyniadwy. 
 
Cydnabyddir grantiau sy’n ymwneud ag asedau 
mewn incwm, ar sail systematig dros oes 
ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased. Cydnabyddir 
grantiau a dderbynnir ar gyfer eiddo tai mewn 
incwm, dros oes ddefnyddiol ddisgwyliedig y 
strwythur eiddo tai. Pan dderbynnir grant yn 
benodol ar gyfer cydrannau eiddo tai, cydnabyddir 
y grant mewn incwm dros oes ddefnyddiol 
ddisgwyliedig y gydran. 
 
Cydnabyddir grantiau o ffynonellau heb fod yn 
ymwneud â’r Llywodraeth ar unwaith fel refeniw 
gan ddefnyddio’r model perfformiad. 
 
GRANT CYLLID TAI  
Telir Grant Cyllid Tai (HFG) mewn rhandaliadau 
dros gyfnod o 30 mlynedd gan Lywodraeth Cymru 
tuag at gostau cyfalaf a llog datblygu tai 
fforddiadwy. Bernir bod yr elfen grant cyfalaf o 
HFG a dderbyniwyd yn flaenorol, yn ad-daladwy 
wrth waredu ased tai cysylltiedig. Mae hyn yn cael 
ei drin fel Grant Cyfalaf wedi’i Ailgylchu, a’i 
gynnwys yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol fel 
credydwr. 
 
AILGYLCHU GRANTIAU 
Pan fo gofyniad i naill ai ad-dalu neu ailgylchu 
grant a dderbyniwyd ar gyfer ased sydd wedi’i 
waredu, mae darpariaeth wedi’i chynnwys yn y 
Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol i gydnabod y 
rhwymedigaeth hon fel rhwymedigaeth. Pan 
dderbynnir cymeradwyaeth gan y corff cyllido i 
ddefnyddio’r grant ar gyfer datblygiad penodol, 
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mae’r swm a gydnabuwyd o’r blaen fel darpariaeth 
ar gyfer ailgylchu’r grant yn cael ei ailddosbarthu 
fel credydwr yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol.  
 
Wrth waredu ased y derbyniwyd grant gan y 
Llywodraeth ar ei gyfer, os nad oes rhwymedigaeth 
i ad-dalu’r grant, mae unrhyw grant heb ei 
amorteiddio sy’n weddill o fewn rhwymedigaethau 
yn y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol sy’n gysylltiedig 
â’r ased hwn yn cael ei ddad-gydnabod fel 
rhwymedigaeth a’i gydnabod ar unwaith fel refeniw 
yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr. 
 
GWARIANT CYFALAF 
Diffinnir gwariant cyfalaf fel gwariant lle mae’r 
buddion yn para mwy na 12 mis ac yn ymwneud â 
chaffael, creu neu wella ased sefydlog fel tir, eiddo 
tai, adeiladau newydd, cerbydau, dodrefn ac offer. 
Mae hyn yn wahanol i wariant refeniw, sy’n 
cynnwys eitemau o ddydd i ddydd i redeg 
gwasanaethau fel staffio a phrynu gwasanaethau.  
 
Mae unrhyw gostau ofer yr eir iddynt sy’n ymwneud 
â datblygiadau nad ydynt yn symud ymlaen, yn 
cael eu dileu i’r Datganiad Incwm Cynhwysfawr yn 
y flwyddyn y nodwyd eu bod yn ofer. 
 
EIDDO TAI 
Nodir eiddo tai ar gost, llai dibrisiant cronedig.  
Mae’r gost yn cynnwys: 
• cost y tir a’r adeiladau 
• ffioedd proffesiynol 
• costau rheoli sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r 

cynllun datblygu 
• mae’r llog yr eir iddo yn ystod y cyfnod datblygu 

yn cael ei gyfalafu a’i ychwanegu at gost eiddo 
tai gorffenedig yn seiliedig ar fuddsoddiad net y 
sefydliad a’i gostau benthyca ar gyfartaledd yn 
ystod y flwyddyn 

• darpariaeth ar gyfer cost y gwaith a gwblhawyd 
ond na thalwyd amdano ar ddiwedd y flwyddyn. 

 
Mae cost eiddo tai yn cynnwys costau staff a 
gorbenion y gellir eu priodoli’n uniongyrchol i ddod 
â’r eiddo tai i gyflwr addas ar gyfer eu defnydd 
arfaethedig. Mae gwariant ar eiddo tai presennol yn 
cael ei gyfalafu i’r graddau ei fod yn gwella budd 
economaidd yr ased. Gall gwelliant o’r fath 
ddigwydd os yw’r gwelliannau’n arwain at: 
• gynnydd mewn incwm rhent, 
• lleihad sylweddol mewn costau cynnal a chadw 

i’r dyfodol, neu 
• estyniad sylweddol i oes yr eiddo 
 

Dim ond gwelliannau prif gydrannau sy’n cwrdd â’r 
meini prawf hyn sy’n cael eu cyfalafu, ac mae’r 
rhain yn cael eu dibrisio dros eu rhychwant oes 
amcangyfrifedig, ar sail llinell syth.  
 
Pan ddaw eiddo i berchnogaeth y Gymdeithas o 
dan gytundebau Adran 106, mae’r rhain yn aml yn 
cael eu prynu am bris is na’r gost. Pan fydd hyn yn 
wir, cynyddir y gost i’r gost lawn a dangosir y 
gwahaniaeth fel cost dybiedig mewn caffaeliadau 
eiddo, gyda’r balans cyfatebol yn cael ei ddangos 
fel grant tybiedig o fewn credydwyr. 
 
Dangosir cyfnodau dibrisiant isod. Caiff yr holl 
gostau eraill eu dileu i’r Datganiad Incwm 
Cynhwysfawr fel yr eir iddynt. 
 
Cydnabyddir gwargedion neu ddiffygion wrth 
werthu eiddo ar y dyddiad y daw gwerthiant yn 
sicr. Y gwarged neu’r diffyg yw’r gwahaniaeth 
rhwng y pris gwerthu ac agreg y gost ddibrisiedig 
ac unrhyw gost gwaredu a ddyrannwyd megis 
ffioedd cyfreithiol a phrisio. 
 
DIBRISIAD 
Tir Rhydd-ddaliadol 
Nid oes dibrisiad ar dir rhydd-ddaliadol. 
Eiddo Tai 
Codir dibrisiant adeiladau fesul cydran er mwyn 
ysgrifennu’r gwerth llyfr net i’w gwerth gweddilliol ar 
sail llinell syth dros eu bywydau economaidd 
defnyddiol amcangyfrifedig i’r busnes.  
 
Mae’r amcangyfrif o fywyd economaidd y prif 
gydrannau fel a ganlyn:  
 
Strwythurau tai traddodiadol 
Tai a Fflatiau Newydd – gwerth gweddilliol dros 150 
mlynedd 
Adnew. Tai a Fflatiau – gwerth gweddillol dros 100 
mlynedd 
 
Prif gydrannau 
Toeon – amrywio yn dibynnu ar ddefnyddiau, ond 
yn gyffredin 35 mlynedd 
Ffenestri a drysau - amrywio yn dibynnu ar 
ddefnyddiau, ond yn gyffredin 35 mlynedd 
Ceginau – 15 mlynedd 
Ystafelloedd ymolchi – 25 mlynedd 
Systemau gwresogi - 15 mlynedd (boeleri), 30 
mlynedd (rheiddiaduron a gwaith pibau) 
Lifftiau ac asedau gwasanaeth - 15% y flwyddyn 
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NODIADAU SY’N YMWNEUD  
Â’R DATGANIADAU ARIANNOL

Lesddeiliad 
Ailgodir tâl ar lesddeiliaid a thenantiaid am 
welliannau a wneir o dan delerau’r brydles, 
cydnabyddir ail-daliadau yn y Datganiad Incwm 
Cynhwysfawr ynghyd â’r incwm cyfatebol gan y 
lesddeiliad neu’r tenant. 
 
AMHARIAD AR EIDDO TAI CYMDEITHASOL 
Nid yw eiddo a ddelir er budd cymdeithasol yn cael 
ei ddal yn unig ar gyfer y mewnlifiadau arian parod 
y maent yn eu cynhyrchu, ac fe’u cedwir ar gyfer 
eu potensial gwasanaeth. 
 
Gwneir asesiad ar bob dyddiad adrodd i weld a oes 
dangosydd amhariad yn bodoli. Os oes dangosydd 
o’r fath yn bodoli cynhelir asesiad amhariad a 
gwneir amcangyfrif o swm adferadwy’r ased. Pan 
fo swm cario’r ased yn fwy na’i swm adferadwy, 
cydnabyddir colled amhariad yn y gwarged neu’r 
diffyg yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr. Swm 
adenilladwy ased yw’r uchaf o’i werth a’i werth teg, 
llai costau i’w werthu. Pan ddelir asedau ar gyfer eu 
potensial cymdeithasol, mae eu gwerth mewn 
defnydd yn cael ei bennu gan werth presennol y 
potensial gwasanaeth sy’n weddill i’r ased, ynghyd 
â’r swm net a ddisgwylir ei gael amdano o’i waredu. 
Cymerir cost amnewid dibrisiedig yn fodel mesur 
addas. 
 
Mae colled amhariad yn cael ei wrthdroi os yw’r 
rhesymau dros y golled amhariad wedi peidio â bod 
yn berthnasol, a’u cynnwys mewn gwarged neu 
ddiffyg yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr. 
 
EIDDO BUDDSODDI 
Mae eiddo buddsoddi yn ennill rhenti masnachol a 
rhenti marchnad ac yn cael eu mesur ar werth teg 
yn flynyddol gydag unrhyw newid yn cael ei 
gydnabod mewn gwarged neu ddiffyg yn y 
Datganiad Incwm Cynhwysfawr.  
 
EIDDO ARALL, PEIRIANNAU AC OFFER 
Defnyddir eiddo, peiriannau ac offer arall at 
ddibenion gweinyddol a gweithredol a’u nodi ar 
gost hanesyddol, llai dibrisiant cronedig. Darperir 
dibrisiant ar yr holl eiddo, peiriannau ac offer arall 
ar gyfraddau a gyfrifir i ddileu cost, llai amcangyfrif 
gwerth gweddilliol, pob ased ar sail llinell syth dros 
ei oes ddefnyddiol ddisgwyliedig, fel a ganlyn: 
 
Swyddfa rydd-ddaliad     2% y flwyddyn 
Gwelliannau i adeiladau swyddfa    10% y flwyddyn 

Dodrefn, gosodiadau a ffitiadau      10% y flwyddyn  
Asedau gwasanaeth                           15% y flwyddyn 
Cerbydau                                            20% y flwyddyn 
 
BENTHYCIADAU CYMORTH PRYNU SY’N 
DDERBYNIADWY 
Gwnaed benthyciadau ecwiti, o dan drefniadau 
perchentyaeth cost isel, i berchnogion tai nad 
oeddent fel arall yn gallu fforddio’u cartrefi yn llawn 
gan ddefnyddio morgeisi sydd ar gael yn fasnachol. 
Mae benthyciadau ecwiti wedi’u cynnwys yn y 
Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar gost hanesyddol. 
Mae gan y Gymdeithas hawl i gyfran o’r gwerth 
marchnad sy’n cyfateb i’r budd ecwiti ar adeg pan 
fydd perchnogion tai naill ai’n gwaredu eu heiddo 
neu pan fyddant yn dewis ail-brynu peth, neu’r 
cyfan, o’r benthyciad ecwiti. Mae grantiau’n cael eu 
hailgylchu lle bernir eu bod yn ad-daladwy. 
 
OFFERYNNAU ARIANNOL 
Asedau ariannol a gariwyd ar gost wedi’i 
hamorteiddio 
Mae asedau ariannol yn cynnwys ôl-ddyledion 
rhent a thâl gwasanaeth, dyledwyr eraill, ac arian 
parod a chyfwerth ag arian parod. Pan fo effaith 
disgowntio yn sylweddol, mesurir asedau ariannol 
ar gost wedi’i hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull 
llog effeithiol. Ar y dyddiad adrodd, nid yw effaith 
disgowntio yn berthnasol i werth asedau ariannol y 
Gymdeithas, felly hepgorir disgowntio. 
 
Mae ased ariannol yn cael ei ddad-gydnabod pan 
ddaw’r hawliau cytundebol i’r llifoedd arian i ben, 
neu pan drosglwyddir yr ased ariannol a’r holl 
risgiau a gwobr sylweddol. 
 
Rhwymedigaethau ariannol a gariwyd ar gost 
wedi’i hamorteiddio 
Mae rhwymedigaethau ariannol yn cynnwys 
credydwyr masnach a chredydwyr eraill, a 
benthyciadau a benthyciadau llog. 
 
Mae benthyciadau sy’n cael eu dosbarthu fel 
offerynnau ariannol sylfaenol o dan FRS 102 yn cael 
eu mesur ar gost amorteiddiedig gan ddefnyddio’r 
dull llog effeithiol, gyda llog a thaliadau cysylltiedig 
yn cael eu cydnabod fel cost mewn costau cyllid yn 
y Datganiad Incwm Cynhwysfawr. Hepgorir 
disgowntio pan nad yw effaith disgowntio yn 
berthnasol. 
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Dim ond pan fydd y rhwymedigaeth gontractiol yn 
cael ei dileu, hynny yw, pan fydd y rhwymedigaeth 
yn cael ei chyflawni, ei chanslo neu pan ddaw i ben, 
y mae rhwymedigaeth ariannol yn cael ei dad-
chydnabod. 
 
STOC  
Nodir stoc ar y gost isaf neu’r gwerth 
sylweddoladwy net. 
 
DYLEDION DRWG AC AMHEUS 
Gwneir darpariaeth yn erbyn ôl-ddyledion rhent a 
thaliadau gwasanaeth ar gyfer tenantiaid presennol 
a chyn-denantiaid ac yn erbyn dyledion amrywiol 
i’r graddau eu bod yn cael eu hystyried gan reolwyr 
fel rhai na ellir eu hadennill.  
 
PRYDLESI GWEITHREDU  
Codir costau mewn perthynas â phrydlesi 
gweithredu ar y Datganiad Incwm Cynhwysfawr yn 
y cyfnod y maent yn ymwneud ag ef. Mae 
premiymau prydlesi gweithredu yn cael eu cyfrif o 
fewn dyledwyr fel rhagdaliadau prydles ac yn cael 
eu hamorteiddio dros oes cyfnod y brydles. 
 
COSTAU LLOG AC ARIANNU 
Costau cyllido yw llog a chostau eraill yr eir iddynt 
mewn cysylltiad â benthyca arian, gan gynnwys 
ffioedd a delir i bartïon cyllido am eu 
hymrwymiadau i roi benthyg arian i’r Gymdeithas 
yn y dyfodol. Amorteiddir costau benthyca dros y 
cyfnod y mae’r Gymdeithas yn cael budd o offeryn 
ariannol, fel benthyciad, gan ddefnyddio’r dull 
cyfradd llog effeithiol.  
 
TRETHIANT 
Treth Ar Werth  
Mae’r Gymdeithas yn codi Treth ar Werth (TAW) ar 
rywfaint o’i hincwm heblaw rhent ac mae’n gallu 
adennill rhan o’r TAW y mae’n ei thalu ar wariant. 
Mae’r datganiadau ariannol yn cynnwys TAW ar 
wariant i’r graddau ei fod yn cael ei oddef gan y 
Gymdeithas ac nad yw’n adenilladwy o Gyllid a 
Thollau EM. Mae TAW adferadwy yn deillio o 
weithgareddau sydd wedi’u heithrio’n rhannol ac yn 
cael ei gredydu i’r Datganiad Incwm Cynhwysfawr. 
 
Treth gorfforaeth 
Caiff y Gymdeithas ei thrin fel un elusennol at 
ddibenion trethiant. Mae gwargedion sy’n deillio o 
weithgareddau elusennol sylfaenol wedi’u heithrio 
rhag trethiant.  

RHWYMEDIGAETHAU PENSIYNAU –  
CYNLLUN BUDDION DIFFINIEDIG 
Mae’r Gymdeithas yn gallu nodi ei chyfran o 
asedau’r cynllun a rhwymedigaethau’r cynllun o 1 
Ebrill 2018, 
ac felly mae wedi defnyddio cyfrifyddu buddion 
diffiniedig o’r dyddiad hwn ymlaen.  
 
Mae’r Gymdeithas yn gwneud taliadau i gynlluniau 
buddion diffiniedig ar ran ei gweithwyr. Ariennir y 
cynlluniau gan gyfraniadau yn rhannol gan y 
gweithwyr ac yn rhannol gan y Gymdeithas ar 
raddfeydd a osodir gan actiwarïaid annibynnol. 
Buddsoddir asedau’r cynllun ar wahân i asedau’r 
Gymdeithas mewn cronfeydd aml-gyflogwr a 
weinyddir yn annibynnol. Mae costau’r buddion hyn 
a gwerth presennol y rhwymedigaeth yn dibynnu ar 
nifer o ffactorau, gan gynnwys disgwyliad oes, 
codiadau cyflog a’r gyfradd ddisgownt ar fondiau 
corfforaethol. Mae’r tîm rheoli yn amcangyfrif y 
ffactorau hyn wrth benderfynu ar y rhwymedigaeth 
bensiwn net yn y fantolen. Mae’r rhagdybiaethau 
yn adlewyrchu profiad hanesyddol a thueddiadau 
cyfredol. Gallai amrywiad oddi wrth y 
rhagdybiaethau hyn gael effaith fawr ar y 
rhwymedigaethau. 
 
RHWYMEDIGAETHAU PENSIYNAU –  
CYNLLUN CYFRANIADAU DIFFINIEDIG 
Mae’r Gymdeithas yn gwneud taliadau i gynlluniau 
cyfraniadau diffiniedig ar ran ei gweithwyr. Ariennir 
y cynlluniau gan gyfraniadau sefydlog gan y 
gweithwyr a’r Gymdeithas. Buddsoddir asedau’r 
cynllun ar wahân i asedau’r Gymdeithas mewn 
cronfeydd a weinyddir yn annibynnol yn enwau’r 
gweithwyr dan sylw ac nid oes atebolrwydd 
gweddilliol i’r Gymdeithas y tu hwnt i dalu’r 
cyfraniadau hyn. Cydnabyddir y gwariant 
cysylltiedig ar unwaith yn y Datganiad Incwm 
Cynhwysfawr yn y flwyddyn yr enillir cyfraniadau. 
 
DOSRANNU COSTAU GWEINYDDU GWEITHWYR 
Mae costau gweithwyr, gweinyddu a gweithredu 
uniongyrchol wedi’u dosrannu i adrannau 
perthnasol y Datganiad Incwm Cynhwysfawr ar sail 
y gwariant gwirioneddol. Dosberthir costau rheoli, 
cyllid a gweinyddu ymhellach ar sail cyflogau staff. 
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RHIANT-GWMNI YN Y PEN DRAW 
Mae Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf. wedi’i 
gofrestru o dan Ddeddf Cymdeithasau 
Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014 ac mae’n 
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig. Mae’r holl 
gyfranddaliadau yn cael eu dal mewn 
ymddiriedolaeth ar gyfer ac ar ran Grŵp Newydd 
Cyfyngedig sydd hefyd wedi’i gofrestru o dan 
Ddeddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd 
Cymunedol 2014 ac sy’n Landlord Cymdeithasol 
Cofrestredig. 
 
Mae Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyf. wedi 
manteisio ar yr eithriad a gynhwysir yn Adran 33 
Safon Adrodd Ariannol 102 ac nid yw wedi datgelu 
trafodion a balansau gydag aelodau eraill Grŵp 
Newydd gan ei fod yn is-gwmni dan berchnogaeth 
lwyr ymgymeriad rhiant sy’n paratoi cyfrifon 
cyfunol sydd ar gael i’r cyhoedd o’r swyddfa 
gofrestredig a ddangosir ar dudalen 1. 
 

2. DYFARNIADAU RHEOLI 
SYLWEDDOL A FFYNONELLAU 
ALLWEDDOL O ANSICRWYDD 
AMCANGYFRIF 
 
Mae paratoi’r datganiadau ariannol yn unol ag 
egwyddorion cyfrifyddu a dderbynnir yn 
gyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol i’r Bwrdd 
wneud amcangyfrifon a thybiaethau sy’n effeithio 
ar y symiau a adroddwyd ar asedau a 
rhwymedigaethau a datgelu asedau a 
rhwymedigaethau wrth gefn ar ddyddiad y 
datganiadau ariannol a’r symiau refeniw yr 
adroddir amdanynt, a threuliau yn ystod y cyfnod 
adrodd. Gallai’r canlyniadau gwirioneddol yn y 
dyfodol fod yn wahanol i’r amcangyfrifon hyn. Yn 
hyn o beth, mae’r Bwrdd o’r farn fod y polisïau 
cyfrifyddu beirniadol lle mae dyfarniadau neu 
amcangyfrifon yn angenrheidiol yn cael eu crynhoi 
isod: 
 
DYFARNIADAU RHEOLI SYLWEDDOL 
Mae’r canlynol yn ddyfarniadau rheoli wrth 
gymhwyso polisïau cyfrifyddu’r Gymdeithas sy’n 
cael yr effaith fwyaf sylweddol ar y symiau a 
gydnabyddir yn y datganiadau ariannol. 
 

Amhariad ar eiddo tai cymdeithasol 
Rhaid i’r Gymdeithas wneud asesiadau i weld a oes 
dangosydd amhariad yn bodoli. Wrth wneud y 
dyfarniad hwn, mae rheolwyr wedi ystyried y meini 
prawf manwl a nodir yn y Datganiad o Arfer a 
argymhellir ar gyfer darparwyr Tai Cymdeithasol 
Cofrestredig (2018). 
 
Dibrisiant a gwerthoedd gweddilliol 
Mae’r Bwrdd wedi adolygu bywydau asedau a 
gwerthoedd gweddilliol cysylltiedig yr holl 
ddosbarthiadau asedau sefydlog, ac yn benodol, 
bywyd economaidd defnyddiol a gwerthoedd 
gweddilliol eiddo, ac wedi dod i’r casgliad fod 
bywyd ased a gwerth gweddilliol yn briodol. 
 
Darpariaethau a Chroniadau 
Mae rheolwyr yn seilio dyfarniadau ar yr 
amgylchiadau sy’n ymwneud â phob digwyddiad 
penodol ac ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o 
bryd. Fodd bynnag, o ystyried yr anawsterau 
cynhenid sydd ynglŷn â rhwymedigaethau 
amcangyfrif yn y meysydd hyn, ni ellir gwarantu na 
fydd costau ychwanegol y tu hwnt i’r symiau a 
gronnwyd. 
 
 
 

NODIADAU SY’N YMWNEUD  
Â’R DATGANIADAU ARIANNOL



45Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2021 

3. TROSIANT, COSTAU GWEITHREDU A GWARGED 
GWEITHREDU 

 
 2021     2020 

   Operating                                                                    Operating 
Operating Surplus /                                         Operating              Surplus / 

Turnover Costs (Deficit)              Turnover                   Costs                 (Deficit)  
 £’000 £’000 £’000                    £’000                  £’000                   £’000 

Social housing lettings 15,456  (11,476) 3,980             14,763           (10,952)               3,811 

 

Other social housing  
activities:-                                                                             

Revenue grants   457 (173) 284                 358                (213)                145 

First tranche low cost  
home ownership sales   822  (769)  53                 706               (702)                     4 

Staircasing   33 (7) 26                  157                    (4)                153 

Grant amortisation   677  - 677                  729                     -                 729 

17,445 (12,425) 5,020              16,713            (11,871)             4,842  

 

Non social housing activities:- 

Lettings   269 (368) (99)                 337               (423)                 (86) 

Sale of leasehold properties -  - -                   42                 (26)                   16 

Low cost home ownership legal  
charge redemptions   197 (114) 83                 339                (105)                234  

Sale of other properties   1,241 (658) 583               1,224              (1,197)                   27 

Other   256  (389) (133)                   42                (381)               (339) 

   1,963 (1,529) 434               1,984             (2,132)               (148)  

  19,408 (13,954) 5,454             18,697          (14,003)             4,694  
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4. MANYLION INCWM A GWARIANT O OSODIADAU TAI 
CYMDEITHASOL 

 
 

Sheltered              Other                                                         
 and elderley              social                                                       

General people Supported         housing               2021                     2020 
needs housing Housing            letting               Total                      Total  

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

Income                                                                

Rents receivable  13,168 767 273                51       14,259             13,575  

Service charge income  739 419 37                  2           1,197                1,188  

Turnover from social housing lettings 13,907 1,186 310               53       15,456              14,763  

 

Expenditure                                                                

Management (2,406) (168) (47)                  -        (2,621)            (3,036) 

Service charge costs (952) (540) (47)               (2)        (1,541)             (1,383) 

Routine maintenance (2,363) (165) (46)                  -       (2,574)             (2,374) 

Planned cyclical maintenance (1,101) (77) (21)                  -         (1,199)               (897) 

Planned major repairs expenditure (166) (12) (3)                  -            (181)                (108) 

Rent loss from bad debts (142) (10) (3)                  -            (155)                (215) 

Abortive costs on 
potential developments (66)  -  -                  -              (66)                   (19) 

Depreciation of housing properties (2,485)  -  -                  -       (2,485)            (2,326) 

Transfers to Property,  

Plant & Equipment (note 27)  -  -  -                  -                  -                      -  

Components written off  
during the year  - -  -                  -                  -                       -  

Other costs (654)  -  -                  -           (654)               (594) 

Operating costs (10,335) (972) (167)               (2)      (11,476)           (10,952) 

Operating surplus on  
social housing lettings 3,572 214 143                51         3,980               3,812  

Rent loss due to voids  
(memorandum note)  293 25 -                  -              318                 284  
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5. GWARGED AM Y FLWYDDYN 
 
Mae gan y Gymdeithas statws elusennol at ddibenion trethiant. Mae gwargedion sy’n deillio o 
weithgareddau elusennol sylfaenol wedi’u heithrio rhag trethiant. 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

The surplus for the year is stated after charging / (crediting):-                                                                         

Depreciation on housing properties                                       2,483              2,326  

Depreciation on Property, plant and equipment                                          325                 223  

Management services from the Grŵp Tai Newydd Cyfyngedig                                      2,676               2,861  

Revenue and Government Grants                                        (1,134)             (1,087) 

Operating lease rentals                                               10                    15  

Auditor's remuneration including irrecoverable VAT  

of £2,000 (2020 £1,000) – In their capacity as auditors                                            12                    12  

 

 

6. INCWM CYLLID ERAILL 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Bank interest receivable                                              11                    37  

                                             11                    37  

 

 

7. LLOG TALADWY A CHOSTAU CYLLIDO 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Bank loans & overdrafts                                     (2,977)            (2,992) 

Release of deferred loan arrangement fees                                          (69)                ( 28) 

Unwinding of discounts on provisions                                           (17)                 (44) 

                                   (3,063)            (3,064) 

Borrowing costs capitalised                                           124                 429 

                                    (2,939)            (2,635) 

 
Mae costau benthyca wedi cael eu cyfalafu ar sail cyfradd gyfalafu o 1.27% (2020 3.97%) sef cyfartaledd 
pwysol y cyfraddau sy’n berthnasol i fenthyciadau’r Gymdeithas yn ystod y flwyddyn.
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Nodiadau sy’n ymwneud â’r Datganiadau Ariannol

8. ENILLION AELODAU’R BWRDD AC UWCH SWYDDOGION 
 
KEY MANAGEMENT AND PERSONNEL REMUNERATION 
Directors who are executive staff members 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

The remuneration paid to senior executives was:  

Basic Salary                                            37                   62  

National insurance contributions                                              4                      7  

Pension contributions                                            10                    16  

Aggregate emoluments                                            51                   85 
 

During the year all directors have opted to pay their pension contributions by salary sacrifice, which lowers 
the gross salary and increases the employer contributions respectively. This option is available to all 
employees.  
 

Remuneration of the highest paid director, excluding pension contributions                             37                   62  
 
The number of key management personnel who received remuneration (excluding pension and national 
insurance contributions) were in the following ranges:  

                                                 2021                     2020 
                                                    No.                        No.  

£50,001 - £60,000                                               -                      -  

£60,001 - £70,000                                               -                      1 

£70,001 - £80,000                                               -                      -  

£80,001 - £90,000                                               -                      -  

£90,001 - £100,000                                               -                      -  

                                                                        

The senior executives remuneration relates to the Association only.                                                                        

 
Remuneration was paid by Grŵp Tai Newydd Cyfyngedig to senior executives during the year in respect of 
services provided to Newydd. Details of this remuneration are disclosed in the Statutory Accounts of Grŵp 
Tai Newydd Cyfyngedig. 
 
Non-executive directors 

                                                 2021                     2020 

The remuneration paid to Non-executive directors was:  

Basic Salary                                            15                       -  

National insurance contributions                                               -                      -  

Pension contributions                                               -                      -  

Aggregate emoluments                                            15                      -  

 
The Non-executives remuneration relates to the Association only.  
Expenses paid to board members during the year amounted to £Nil (2020 - £160).
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9. GWYBODAETH AM WEITHWYR 
 

                                                 2021                     2020 
                                                     No.                       No. 

The average weekly number of persons employed during the year was:                                                                 

Office staff                                            45                   44  

Wardens, caretakers, cleaners and tradesmen                                              5                     5  

                                           50                   49  

Full time equivalent                                            49                   46  

 

 
                                                 2021                     2020 

                                                £’000                   £’000 

Staff costs for the above persons:                          

Basic Salary                                        1,371               1,276  

National Insurance contributions                                           114                  109  

Other pension costs                                           115                  106  

                                     1,600                1,491  

                         
The full time equivalent number of staff who received remuneration  
including pension and national insurance contributions, in excess of  
£50,000 were in the following ranges:-  

                                                 2021                     2020 
                                                     No.                       No. 

£50,001 - £60,000                                               1                      -  

£60,001 - £70,000                                               1                      - 

£70,001 - £80,000                                                -                      1  

£80,001 - £90,000                                                -                      -  

£90,001 - £100,000                                               -                      -  

£100,000 +                                               -                      -  
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10. STOC TAI 
 
Nifer yr unedau o dai ac unedau eraill mewn rheolaeth ar 31 Mawrth 2021 oedd: 
 

                                                 2021                     2020 
                                                     No.                       No.  

Housing accommodation for Letting:                          

General needs                                       2,649              2,603  

Sheltered accommodation for the elderly                                          197                  197  

Supported housing                                            55                   64  

                                      2,901              2,864  

Low cost home ownership:                          

Shared ownership (Leased)                                            19                   20  

Homebuy                                           106                  104  

                                         125                  124 

Other units:  

Market rent                                            48                   36  

Leasehold/ freeholds with service charges                                          120                   118  

Community office                                                1                      1  

Garages                                            44                   44  

                                          213                  199  

Total Number of Units                                       3,239               3,187  
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11. ASEDAU SEFYDLOG DIRIAETHOL – EIDDO TAI 
 

 Housing Properties Low Cost Homes 
Houses for                                       Ownership                              

Letting                   Under           Properties                              
Completed       Construction         Completed                    Total 

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

Cost 

At Beginning of Year  218,476             19,502                 239         238,217  

Schemes Completed in the Year  12,828           (12,828)                     -                      -  

Disposals (1,382)                      -                    (6)           (1,388) 

Additions  1,285             12,476                     -            13,761  

At End of Year  231,207              19,150                233        250,590  

 

Depreciation                                                                        

At Beginning of Year (30,420)                      -                 (32)         (30,452) 

Disposals  794                      -                     -                 794  

Charge for Year (2,483)                      -                     -            (2,483) 

At End of Year (32,109)                      -                ( 32)          (32,141) 

                                                                       

Net Book Value  

At End of Year  199,098             19,150                 201         218,449 

At beginning of year  188,056             19,502                 207          207,765  

                                                                       

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Housing Properties Comprise:                          

Freeholds                                  212,402           201,718  

Long Leaseholds                                      6,047              6,047  

                                 218,449          207,765  

 

Capitalised interest on properties in construction amounted to £124,000 (2020 £429,000). 

                                                                       

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Additions to completed properties held for letting 

Replacement of components                                       1,896              1,889  

Purchase of properties                                      11,290              17,815  

Retentions                                          575               1,149  

Improvements                                               -                  441  

                                    13,761            21,294  

Improvements charged to expenditure                                            41                    79 
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12. BUDDSODDI MEWN EIDDO 
 

                                                 2021                     2020 
                                                 Total                     Total 

                                                £’000                   £’000 

Valuation 

At Beginning of year                                     2,682              4,457  

Additions                                      2,591                     3  

Disposals                                         (170)                (979) 

Revaluation of market rented properties                                            (3)               (799) 

At End of Year                                      5,100              2,682  

 
The investment properties were professionally valued by professional external valuers, between June 2018 
and March 2021, in accordance with the Appraisal and Valuation Manual of the Royal Institute of Chartered 
Surveyors. Where appropriate the valuation has been uplifted by the Welsh Housing Price index as at 31 
March 2021. The Board of Directors have assessed the fair value of the investment and in their opinion believe 
that the cost shown reflects fair value as at 31st March 2021.  
 
 

13. EIDDO, PEIRIANNAU AC OFFER – ARALL 
 

  Land and Buildings 
                                          Furniture                               

Long/Short Premises Service                    Motor                      and                               
Freehold Leasehold Improvement Assets                Vehicles          Equipment                    Total 

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

Cost                                                                         

At beginning of Year 592  1,802  387  1,605                      -                 178              4,564  

Additions  -  -  - 216                      -                     -                  216  

Disposals  - -  -  -                      -                     -                      -  

At End of Year  592  1,802  387 1,821                       -                  178              4,780  

 

Depreciation                                                                         

At beginning of Year (154) (235) (221) (1,301)                      -                 (121)           (2,032) 

Disposals  -  -  -  -                      -                     -                      -  

Charge for the year ( 11) ( 35) ( 146) ( 99)                      -                 (34)              (325) 

At End of Year (165) (270) (367) (1,400)                      -                (155)           (2,357) 

 

Net Book Value 

At end of Year  427  1,532  20  421                       -                   23              2,423  

At beginning of Year 438  1,567 166 304                       -                   57             2,532  
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14. BUDDSODDIADAU – BENTHYCIADAU CYMORTH PRYNU 
 

                                                                              Total 
                                                                             £’000 

Cost  

At beginning of year                                                              3,350  

Additions                                                                  429  

Disposals                                                                 (115) 

At End of Year                                                                  3,664  

 

 

15. DYLEDWYR GOHIRIEDIG 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Deferred grant                                      2,248              2,303  

Interest prepaid                                        1,149               1,139  

                                      3,397              3,442  

 

 

16. STOC 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Completed properties held for resale / Maintenance Stock                                               -                  571  

 

 

17. DYLEDWYR 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Arrears of rent and service charge                                       1,283              1,252  

Less: provision for bad and doubtful debts                                         (651)               (555) 

                                         632                  697  

Other debtors                                          244                   135  

Amounts due from other Group entities                                              3                      -  

Prepayments and accrued income                                             63                  102  

                                         942                 934  
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18. CREDYDWYR: SYMIAU SY’N DDYLEDUS  
O FEWN BLWYDDYN 

 
                                                 2021                     2020 

                                                £’000                   £’000 

Prepayment of rent and service charge                                       (402)               (354) 

Bank loans and overdrafts                                    (2,595)              (1,421) 

Social housing grants and other grants received in advance                                     (1,946)             (2,214) 

Grant to be amortised within 1 year                                        (677)               (729) 

Recycling of capital grant and disposals proceeds fund                                        (787)               (664)  

Pension liability (see note 21)                                         (176)                (173)  

Other capital creditors                                          (52)               (702) 

Amount due to other Group entities                                           (10)               (247) 

Taxation and social security                                          (28)                     -  

Accruals and deferred income                                        (449)                (421) 

Other creditors                                      (1,165)             (1,990)  

                                   (8,287)             (8,915)  

                         

Recycling of Capital Grant and Disposals Proceeds Fund                                                                         

 
                                                 2021                     2020 

                                                £’000                   £’000 

Balance brought forward                                        (664)               (955) 

Add: funds arising from property sales                                        (442)                623  

Less: funds applied in the year                                           319                (332) 

                                         (787)               (664)
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19. CREDYDWYR: SYMIAU SY’N DALADWY AR ÔL MWY  
NAG UN FLWYDDYN  

 
                                                 2021                     2020 

                                                £’000                   £’000 

Housing Loans                                  (79,273)           (74,105) 

Premium on issue of Bonds                                     (4,933)             (5,163) 

Grants                                   (117,511)         (112,249) 

Pension liability (See note 21)                                      (1,721)               (628) 

                               (203,438)         (192,145) 

 
The total accumulated amount of capital grant received or receivable at the Statement of Financial Position 
date before amortisation is £129,609,000 (2020 £126,039,000).  
 
The total grant associated with Low Cost Home Ownership at the Statement of  
Finance position date before amortisation is £2,395,000 (2020 £2,074,000)  
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Deferred income - Government grants                          

At 1 April 2020                                 (112,978)         (105,061) 

Grants Receivable                                    (5,887)            (8,646) 

Amortisation to Statement of Comprehensive Income                                         677                 729  

At 31 March 2021                                  (118,188)          (112,978) 

 

Due within one year                                        (677)               ( 729) 

Due after one year                                   (117,511)         (112,249) 
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Nodiadau sy’n ymwneud â’r Datganiadau Ariannol

19. CREDYDWYR: SYMIAU SY’N DALADWY AR ÔL MWY  
NAG UN FLWYDDYN PARHAD  

 
BENTHYCIADAU TAI 
Mae benthyciadau tai yn cael eu sicrhau drwy daliadau sefydlog ar eiddo tai’r Gymdeithas. Mae’r 
cyfraddau llog yn sefydlog ar rhwng 2.06% a 11.41% neu’n amrywio yn ôl cyfradd y farchnad. Mae’r 
benthyciadau yn ad-daladwy rhwng y blynyddoedd 2025 i 2048. 
 
Loans repayable by instalments fall due as follows: 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

In five years or more                                  (63,241)           (56,431) 

Between two and five years                                  (13,006)          (16,054) 

Between one and two years                                    (3,026)            (1,620) 

                                   (79,273)           (74,105) 

In one year or less                                    (2,595)              (1,421) 

                                  (81,868)          (75,526) 

 

 

Undrawn Loan facilities 
                                                 2021                     2020 

                                                £’000                   £’000 

At the year end the following undrawn loan  

facilities were available to the Association                                    20,000           29,000  

 

 

20. CYFALAF CYFRANDDALIADAU 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Shares of £1 each issued and fully paid:                                                  

At Beginning of Year                                              11                   58  

Issued during the Year                                                 -                      -  

Cancelled during the Year                                             (1)                 (47) 

At End of Year                                             10                     11  

  
Mae’r cyfranddaliadau yn dwyn yr hawl i bleidleisio mewn cyfarfod cyffredinol. Nid oes hawl i ddifidend, nid 
oes angen darpariaeth ar gyfer adbrynu cyfranddaliadau ac nid oes darpariaeth ar gyfer dosbarthu ar ôl 
dirwyn i ben. 
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21. CYNLLUNIAU BUDD-DALIADAU YMDDEOL 
 
CYNLLUN CYFRANIADAU DIFFINIEDIG 
Mae’r Gymdeithas yn gweithredu cynlluniau budd-dal ymddeol cyfraniadau diffiniedig ar gyfer cyflogeion 
cymwys. Cyfanswm y costau a godwyd ar y Datganiad Incwm Cynhwysfawr yn y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Mawrth 2021 oedd £127,000 (2020: £103,000).  
 
CYNLLUN BUDDION DIFFINIEDIG 
Mae’r Gymdeithas yn cymryd rhan yn y cynllun, sef cynllun aml-gyflogwr sy’n darparu buddion i tua 500 o 
gyflogwyr nad ydynt yn gysylltiedig.  
 
Mae’r cynllun yn ddarostyngedig 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 rheoleiddiwr pensiynau a’r 
safonau actiwaraidd technegol a gyhoeddwyd gan y Cyngor Adroddiadau Ariannol, yn nodi’r fframwaith ar 
gyfer ariannu cynlluniau pensiwn galwedigaethol o fudd diffiniedig yn y DU.  
 
Cynhaliwyd prisiad tair blynedd diwethaf y cynllun at ddibenion ariannu ar 30 Medi 2017. Datgelodd y 
prisiad hwn ddiffyg o £1,522m. Mae Cynllun Adfer wedi’i roi ar waith gyda’r nod o gael gwared ar y diffyg 
hwn erbyn 30 Medi 2026.  
 
Dosberthir y cynllun fel ‘trefniant y goroeswr olaf’. Felly, gallai’r cwmni fod yn atebol am rwymedigaethau 
cyflogwyr eraill sy’n cymryd rhan os nad yw’r cyflogwyr hynny’n gallu talu eu cyfran o’r diffyg yn y cynllun 
ar ôl tynnu’n ôl o’r cynllun. Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i gyflogwyr sy’n cymryd rhan dalu am eu cyfran o 
ddiffyg y Cynllun ar sail prynu blwydd-dal pan gânt eu tynnu allan o’r cynllun.  
 
Ar gyfer blynyddoedd ariannol sy’n diweddu ar neu ar ôl 31 Mawrth 2019, mae’n bosibl cael digon o 
wybodaeth i alluogi’r cwmni i ystyried y cynllun fel cynllun buddion diffiniedig.  
 
At ddibenion cyfrifyddu, cynhaliwyd dau brisiad actiwaraidd o’r cynllun gyda dyddiadau effeithiol o 31 
Mawrth 2018 a 30 Medi 2018. Mae ffigurau atebolrwydd pob prisiad yn cael eu dwyn ymlaen i’r dyddiadau 
cyfrifo perthnasol, os yw’n berthnasol, ac fe’u defnyddir ar y cyd â chyfran deg y cwmni o gyfanswm 
asedau’r cynllun i gyfrifo diffyg neu warged net y cwmni yn ystod dyddiadau dechrau a gorffen y cyfnod 
cyfrifo. 
 
GWERTHOEDD PRESENNOL RHWYMEDIGAETH BUDDION DIFFINIEDIG, GWERTH TEG ASEDAU AC ASED 
BUDDION DIFFINIEDIG (RHWYMEDIGAETH)  
 

                                31 March 2021    31 March 2020 
                                               £000s                  £000s 

Fair value of plan assets                                      6,645              5,402 

Present value of defined benefit obligation                                     8,542              6,203 

Deficit in plan                                     (1,897)                (801) 

Unrecognised surplus                                               -                      - 

Defined benefit asset (liability) to be recognised                                      (1,897)                (801)
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21. CYNLLUNIAU BUDD-DALIADAU YMDDEOL PARHAD  
 
CYSONI BALANSAU AGOR A CHAU’R RHWYMEDIGAETH BUDDIANNAU DIFFINIEDIG 
 

                                                                 Period from 
                                                              31 March 2020 
                                                                                       to 
                                                               31 March 2021 

                                                                            £000s  

Defined benefit obligation at start of period                                                              6,203 

Current service cost                                                                    66 

Expenses                                                                      6 

Interest expense                                                                  146 

Member contributions                                                                       - 

Actuarial losses (gains) due to scheme experience                                                                  266 

Actuarial losses (gains) due to changes in demographic assumptions                                                                29 

Actuarial losses (gains) due to changes in financial assumptions                                                               1,903 

Benefits paid and expenses                                                                   (77) 

Defined benefit obligation at end of period                                                              8,542 

 
CYSONI BALANSAU AGOR A CHAU GWERTH TEG ASEDAU’R CYNLLUN 
 

                                                                 Period from 
                                                              31 March 2020 
                                                                                       to 
                                                               31 March 2021 

                                                                            £000s  

Fair value of plan assets at start of period                                                              5,402 

Interest income                                                                   129 

Experience on plan assets (excluding amounts included in interest income) – gain (loss)                              959 

Employer contributions                                                                  232 

Member contributions                                                                       - 

Benefits paid and expenses                                                                   (77) 

Fair value of plan assets at end of period                                                              6,645 

 
Yr adenillion gwirioneddol ar asedau’r cynllun (gan gynnwys unrhyw newidiadau yn y gyfran o asedau) yn 
ystod y cyfnod o 31 Mawrth 2020 i 31 Mawrth 2021 oedd £1,088,000.

NODIADAU SY’N YMWNEUD  
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21. CYNLLUNIAU BUDD-DALIADAU YMDDEOL PARHAD  
 
COSTAU BUDDIANNAU DIFFINIEDIG A GYDNABYDDIR YN Y DATGANIAD O INCWM CYNHWYSFAWR 
 

                                                                 Period from 
                                                              31 March 2020 
                                                                                       to 
                                                               31 March 2021 

                                                                            £000s  

Current service cost                                                                    66 

Expenses                                                                      6 

Net interest expense                                                                     17 

Defined benefit costs recognised in Statement of Comprehensive Income (SoCI)                                             89 

 
COSTAU BUDDION DIFFINIEDIG A GYDNABYDDIR MEWN INCWM CYNHWYSFAWR ARALL 
 

                                                                 Period from 
                                                              31 March 2020 
                                                                                       to 
                                                               31 March 2021 

                                                                            £000s  

Experience on plan assets (excluding amounts included in net interest cost) – gain (loss)                             959 

Experience gains and losses arising on the plan liabilities – gain (loss)                                                           (266) 

Effects of changes in the demographic assumptions underlying the present 
value of the defined benefit obligation – gain (loss)                                                                   (29) 

Effects of changes in the financial assumptions underlying the present value 
of the defined benefit obligation – gain (loss)                                                              (1,903) 

Total actuarial gains and losses (before restriction due to some of the surplus 
not being recognisable) – gain (loss)                                                              (1,239) 

Total amount recognised in Other Comprehensive Income – gain (loss)                                                       (1,239)
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21. CYNLLUNIAU BUDD-DALIADAU YMDDEOL PARHAD  
 
ASEDAU 

                                31 March 2021 31 March 2020 
                                               £000s                  £000s  

Global Equity                                       1,059                  790  

Absolute Return                                          367                  282  

Distressed Opportunities                                           192                  104  

Credit Relative Value                                          209                  148  

Alternative Risk Premia                                         250                  378  

Fund of Hedge Funds                                               1                      3  

Emerging Markets Debt                                          268                  164  

Risk Sharing                                          242                  182  

Insurance-Linked Securities                                          160                  166  

Property                                          138                   119  

Infrastructure                                          443                 402  

Private Debt                                           159                  109  

Opportunistic Illiquid Credit                                           169                   131 

Uchel Yield                                           199                      - 

Opportunistic Credit                                          182                      - 

Corporate Bond Fund                                          393                 308  

Liquid Credit                                            79                      2 

Long Lease Property                                          130                    93  

Secured Income                                          276                 205 

Liability Driven Investment                                       1,689               1,793 

Net Current Assets                                            40                    23 

Total assets                                      6,645              5,402 

 
Nid yw unrhyw un o werthoedd teg yr asedau a ddangosir uchod yn cynnwys unrhyw fuddsoddiadau 
uniongyrchol yn offerynnau ariannol y cyflogwr ei hun nac unrhyw eiddo a feddiennir gan y cyflogwr neu 
asedau eraill a ddefnyddir ganddo. 
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21. CYNLLUNIAU BUDD-DALIADAU YMDDEOL PARHAD  
 
TYBIAETHAU ALLWEDDOL 

                               31 March 2021 31 March 2020 
                                                 £000s                   £000s  

Discount Rate                                      2.21%             2.35% 

Inflation (RPI)                                      3.24%             2.55%  

Inflation (CPI)                                      2.87%              1.55% 

Salary Growth                                      3.87%             2.55%  

Allowance for commutation of pension for cash at retirement                                    75 % of            75% of 
                              maximum       maximum 
                              allowance       allowance 

 
The mortality assumptions adopted at 31 March 2021 imply the following life expectancies: 
 

                                                         Life expectancy  
                                                                         at age 65 
                                                                               (Years)  

Male retiring in 2021                                                                 21.6 

Female retiring in 2021                                                                 23.5 

Male retiring in 2041                                                                 22.9 

Female retiring in 2041                                                                  25.1
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21. CYNLLUNIAU BUDD-DALIADAU YMDDEOL PARHAD  
 
EMPLOYER CONTRIBUTIONS BREAKDOWN FOR THE PERIOD  
FROM 31 MARCH 2020 TO 31 MARCH 2021 
 

                Normal                                                              
Deficit             Employer                                                              

Expenses Contributions*    Contributions      Augmentations              Total 
Month Received £s £s                          £s                               £s                   £s  

Apr-20 - -                       -                           -                  - 

May-20 1,079 28,752             10,076                           -        39,907 

Jun-20 - -                       -                           -                  - 

Jul-20 1,079 28,752             10,076                           -        39,907 

Aug-20 540 14,376              5,038                           -         19,954 

Sep-20 - -                       -                           -                  - 

Oct-20 540 14,376              5,038                           -         19,954 

Nov-20 540 14,376              5,038                           -         19,954 

Dec-20 540 14,376              3,584                           -        18,500 

Jan-21 540 14,376              3,584                           -        18,500 

Feb-21 540 14,376              3,584                           -        18,500 

Mar-21 1,079 28,752                7,169                           -        37,000 

Total 6,477 172,512             53,187                            -     232,176 

 
*Normal Employer Contributions figures Surcharge payments where applicable. 

NODIADAU SY’N YMWNEUD  
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22. OFFERYNNAU ARIANNOL 
 
Crynhoir gwerthoedd cario asedion a rhwymedigaethau ariannol y Gymdeithas fesul categori isod: 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Financial Assets measured at undiscounted amount receivable:-                                                 

Rent arrears                                          632                 696  

Amounts due from other group entities                                                -                      -  

Other debtors                                          244                  135  

Stock                                               -                  571  

Cash at bank and in hand                                       4,156               4,913  

                                      5,032               6,315  

 

Financial liabilities at undiscounted amount payable:-                                                 

Loans                                  (81,868)          (75,526) 

Capital creditors                                           52)               (702) 

Amounts to from other group entities                                           (10)               (247) 

Taxation and social security                                          (28)                     -  

Other creditors                                        (102)               (639) 

                                 (82,060)            (77,114) 

 

The Association's income, expense, gains and losses in respect of  
financial instruments are summarised below: 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Interest income and expense  

 

Total interest expense for financial liabilities                                    (2,922)             (2,591) 
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23. DADANSODDIAD O’R NEWIDIADAU YN Y DDYLED NET  
 

As at                 Foreign                   Other                     As at  
1 April Fair value Deficit            exchange            non cash            31 March 
2020 Cashflows movements movements         movements        movements                     2021 

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

Cash 4,913 (757)  -  -                      -                     -               4,156 

Bank loans due  
within 1 year (1,422) (1,104)  -  -                      -                  (69)            (2,595) 

Bank loans due  
after 1 year (74,105) (5,168) -  -                      -                     -           (79,273) 

Total (70,614) (7,029) - -                      -                  (69)           (77,712) 
 
 

24. RHWYMEDIGAETHAU WRTH GEFN 
 
Ar 31 Mawrth 2021, nid oedd unrhyw rwymedigaethau wrth gefn (2020: dim). 
 
Mae’r Gymdeithas yn cael grant cyfalaf gan Lywodraeth Cymru, ac fe’i defnyddir i ariannu’r broses o 
gaffael a datblygu eiddo tai a’u cydrannau. O dan amgylchiadau penodol ar ôl gwaredu eiddo a ariennir 
gan grant, mae’n ofynnol i’r Gymdeithas ailgylchu’r grant hwn drwy gredydu’r Gronfa Grant Cyfalaf a 
Ailgylchwyd. 
 
Efallai y bydd yn rhaid ad-dalu’r Grant Tai Cymdeithasol o dan yr amgylchiadau canlynol: 
• Gwaredu eiddo (gan gynnwys gwarediadau ar delerau perchenogaeth â chymorth) ac eithrio i LCC arall; 
• Newid defnydd eiddo i ddefnydd a fyddai’n gymwys am swm llai o grant;  
• Newid defnydd eiddo i ddefnydd na fyddai’n gymwys i gael grant;  
• Dymchwel eiddo lle nad yw’r safle yn rhan o ddatblygiad tai cymdeithasol newydd gan LCC;  
• Gwarediad sy’n arwain at ad-dalu disgownt o dan Atodlen 2 i Ddeddf Cymdeithas Tai 1985.  
 
Mae’r Gymdeithas yn aelod cyflogwr sy’n cymryd rhan yn y Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol (SHPS). 
Gallai dyled cyflogwr godi yn sgil tynnu’n ôl o’r Cynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol. Yr amcangyfrif o ddyled 
cyflogwr i’r Gymdeithas wrth dynnu’n ôl o’r cynllun SHPS yn seiliedig ar sefyllfa ariannol y cynllun ar 30 
Medi 2019 oedd £6,690,760. Gan fod digwyddiadau a allai grisialu’r ddyled yn annhebygol o godi yn y 
dyfodol rhagweladwy, ni fernir bod angen unrhyw ddarpariaeth benodol.  
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25. YMRWYMIADAU ARIANNOL 
 

                                                 2021                     2020 
                                                £’000                   £’000 

Capital Expenditure                                                                        

Contracted less Certified                                    25,810            26,027  

Authorised but not Contracted                                      1,795              4,528  

 
This spend will be funded by a mixture of Welsh Government grant and private finance.

 

Operating Leases                                                                         

Total future minimum lease payments for the Association under non-cancellable  

Operating Leases are as follows: 
                                                 2021                     2020 

                                                £’000                   £’000 

Payments due:-  

Within one year                                            10                    10  

Between two and five years                                           20                   30  

Over five years                                               -                      -  

                                          30                   40  

  

 

26. DIGWYDDIADAU ÔL-FANTOLEN 
 
Nid oedd unrhyw ddigwyddiadau eraill yr oedd angen adrodd arnynt rhwng dyddiad y Datganiad o’r 
Sefyllfa Ariannol a’r dyddiad y cymeradwywyd y datganiadau ariannol hyn. 
  
 

27. TRAFODION PARTÏON CYSYLLTIEDIG 
 
Yn ystod y flwyddyn, roedd tenantiaid canlynol Cymdeithas Tai Newydd yn dal swyddi swyddogol gyda’r 
Gymdeithas: 

    Gross weekly rent 
                                                 2021                     2020 

Name Position                                                         £                           £ 

Shani Paytner  Board member                                           117                   115 
 
 
Nid oes unrhyw delerau arbennig yn berthnasol i gytundebau tenantiaeth tenant sy’n Aelod o’r Bwrdd. 
Cyfanswm y rhent cyfanredol sy’n ddyledus gan denant sy’n Aelod o’r Bwrdd ar 31 Mawrth 2021 oedd £Dim 
(2020 £Dim). 
 
 

 


