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Grŵp Tai Cadarn Cyf. 
Cymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf 
Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 
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Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 
2014 Rhif 28737R. 
Cofrestrwyd gyda Llywodraeth Cymru Rhif L121. 
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Ddarparu cartrefi fforddiadwy a 
chefnogi cymunedau cynaliadwy 
a rhoi gwasanaethau rhagorol i 
denantiaid a chwsmeriaid.

ADRODDIAD 
STRATEGOL 
AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020
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GWELEDIGAETH AC AMCANION  
Mae’r Grŵp ym mlwyddyn olaf ei gynllun 
corfforaethol pum mlynedd cyfredol. Wedi’i 
gymeradwyo yn 2016, cadarnhaodd y cynllun ein 
gweledigaeth o ddarparu cartrefi fforddiadwy a 
chefnogi cymunedau cynaliadwy a rhoi 
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 blaenoriaethau 
tymor canolig wrth i ni baratoi cynllun newydd yn 
ystod 2021. Mae pandemig Covid-19 a recriwtio 
Prif Weithredwr newydd yn rhoi cyfle i ni ailfeddwl 
ein cynlluniau cyn setlo ar set arall o amcanion 
pum mlynedd. 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. 

GWELEDIGAETH AC AMCANION 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020 

Mae’r Bwrdd yn cyflwyno ei Adroddiad Strategol ar faterion Grŵp Tai Cadarn 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 2020. 
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ADRODDIAD STRATEGOL 

CANLYNIADAU AR GYFER Y FLWYDDYN 
Nodir canlyniadau Grŵp Tai Cadarn Cyf. ar gyfer 
y flwyddyn yn y Datganiad Cyfunol Cryno o 
Incwm Cynhwysfawr, a nodir y sefyllfa ar 31ain 
Mawrth 2020 yn y Datganiad Cyfunol Cryno o’r 
Sefyllfa Ariannol ar dudalen 27. 
 
Nodir canlyniadau Cymdeithas Tai Newydd (1974) 
Cyf. yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr ar 
dudalen 32 a nodir y sefyllfa ar 31ain Mawrth 
2020 yn  y Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol ar 
dudalen 33. 
 
Rydym yn adolygu ac yn monitro cyflawniad yn 
erbyn ein cynllun corfforaethol yn flynyddol. Ni fu 
unrhyw newidiadau sylfaenol i’r cynllun ers 2016, 
ac rydym wedi gwneud cynnydd cadarn parthed 
llawer 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 y 
gallai Covid-19 ei chael 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 gwneud cynnydd o ran lleihau 
costau ychwanegol gwasanaethau trwy 
ddylunio ac ymgynghori â thenantiaid.  

• Rydym ar y trywydd iawn i gynyddu ein stoc 
dai i gael 500 o gartrefi newydd erbyn diwedd 
2021.  

• Rydym yn datblygu ein strategaeth rheoli 
asedau trwy fynd i’r afael â stoc sy’n 
perfformio’n wael a buddsoddi ynddynt neu eu 
gwaredu.  

• 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. 
 
GWASANAETHAU RHAGOROL 
Er gwaethaf y perfformiad cryf yn erbyn ein 
cynllun corfforaethol mewn sawl maes y llynedd, 
roeddem wedi profi dirywiad mewn boddhad 
tenantiaid dros y flwyddyn ddiwethaf. Roedd ein 
canlyniadau yn dal i fod yn gyson â meincnodau 
sector Cymru ond mae unrhyw ddirywiad mewn 
perfformiad yn bryder. Fe wnaethom briodoli’r 
dirywiad hwn i’r heriau o sefydlu cwmni mewnol 
newydd i wneud ein gwaith atgyweirio. Rydym 
nawr yn gweld lefelau boddhad tenantiaid yn 
cynyddu, ac mae cynnal y gwelliant hwn yn 2021 
yn flaenoriaeth.   
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• Cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy: Ar 
hyn o bryd mae gennym dros 200 o dai 
fforddiadwy ar y safle, a rhestr iach o 
brosiectau sy’n aros am arian. Mae’r rhain yn 
cynnwys prosiectau a ariennir trwy Grant Tai 
Cymdeithasol, partneriaethau adran 106 gyda 
datblygwyr preifat, a thri chynllun 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 Home 
Buy, 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 adolygu ein cynlluniau i 
ddechrau ar ein cynllun gwerthu ar bris y 
farchnad am y tro cyntaf, yn dibynnu ar 
amodau’r farchnad.  

• 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 gorau yn Rhondda 
Cynon Taf. Deallir 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.   

• 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.  

 
 
 

• Newydd Maintenance Ltd: 2020 fydd 
trydedd 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. 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 o ddarparu 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.  

• Bydd ein Prif Weithredwr yn ymddeol yn 
ddiweddarach yn 2020 a bydd angen i’w 
olynydd arwain y gwaith o greu ein cynllun 
corfforaethol newydd. Rydym wedi cynnal 
adolygiad dros dro i ddelio â’r dyfodol 
uniongyrchol ac ôl-Covid-19 hyd at ddiwedd 
2021, ac yn ystod 2021 byddwn yn parhau o 
ddifrif â’r gwaith o baratoi ein cynllun nesaf. 
Bydd hyn yn cynnwys ymgysylltu â’r Bwrdd, a 
chynnal trafodaethau â rhanddeiliaid, staff a 
thenantiaid i alluogi cymeradwyo cynllun 
newydd erbyn 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 pandemig Covid-19 gohiriwyd rhai 
ymgynghoriadau a phenderfyniadau, ond 
rydym yn rhagweld yr ailedrychir arnynt yn 
ddiweddarach yn 2020 felly mae paratoi ein 
hunain ar gyfer unrhyw newidiadau yn 
allweddol. 

 

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:
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ADRODDIAD STRATEGOL 

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 yw’n agored o gwbl i 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. 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 trwy 
fabwysiadu her y Sefydliad Siartredig Tai i arwain 
amrywiaeth erbyn 2020. Mae’r Bwrdd wedi 
ymrwymo i gael adolygiad allanol rheolaidd i 
wella trefniadau llywodraethu. Cynhaliwyd yr 
adolygiad diwethaf yn ystod 2019. 
 

BREXIT 
Mae’r Bwrdd yn ymwybodol o’r risg bosibl o 
ymadawiad y Deyrnas Unedig o’r Undeb 
Ewropeaidd ond maent yn teimlo y bydd y risg yn 
un fach iawn gan fod y Gymdeithas / Grŵp yn 
masnachu bron yn gyfan gwbl gyda chwsmeriaid 
a chyflenwyr yn y DU. Byddwn yn cadw llygad 
barcud ar yr amgylchedd allanol pan fydd Brexit 
wedi’i gwblhau i weithredu ar unrhyw 
fygythiadau posibl, ac i chwilio am gyfleoedd 
newydd a allai godi. 
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2017/18 2018/19 2019/20  RHENT A GOSODIADAU

99.35%

EIN TARGED

Gwella

SUT YDYN NI’N PERFFORMIO? 
Gosodwyd y dangosyddion perfformiad canlynol gan denantiaid Newydd.  
  
RHENTU A GOSOD CARTREFI  
Mae darparu cefnogaeth i denantiaid sy’n ei chael hi’n anodd i dalu eu rhent yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth i ni. Mae Newydd yn parhau i ddarparu cefnogaeth trwy Swyddogion Cynhwysiant 
Ariannol i fynd i’r afael ag effaith diwygio lles. Mae troi allan wedi bod yn ddewis olaf i ni erioed, ac 
mae’r nifer rydym wedi eu troi allan oherwydd ôl-ddyledion rhent yn parhau i fod yn isel. 

Canran y rhent a gasglwyd 97.4% 100% 

3.6% Gwella
Canran yr ôl-ddyledion rhent sy’n 
ddyledus gan denantiaid cyfredol 
(gan gynnwys ôl-ddyledion HB)

5.46% 4.6% 

2.8% Gwella
Canran yr ôl-ddyledion rhent sy’n 
ddyledus gan denantiaid cyfredol 
(heb gyfrif ôl-ddyledion HB)

2.9% 2.4% 

1.9% GwellaCanran yr ôl-ddyledion rhent sy’n 
ddyledus gan gyn-denantiaid

1.88% 1.9% 

£52,896 Gwella
Swm ôl-ddyledion cyn-denantiaid 
wedi’u dileu

£255,605 £127,078 

1.85% 1.4%Canran y rhent a gollwyd 
oherwydd bod cartrefi’n wag

1.35% 1.48% 

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

338 237 

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

25 8 

74% GwellaBoddhad blynyddol â 
thaliadau gwasanaeth

89.6% 90.9% 
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2017/18 2018/19 2019/20  GWAGLEOEDD A GOSODIADAU

95%

EIN TARGED

Gwella

CARTREFI GWAG A’R GWASANAETH GOSOD 
Cynyddodd colled rhent yn uwch na’r targed eleni oherwydd bod peth eiddo yn wag wrth aros am waith 
adfywio gael ei wneud ar un ystâd. Mae gosod eiddo gwag yn faes blaenoriaeth sy’n cael ei adolygu, 
mae llif gwaith manwl yn cael ei ddatblygu i fynd i’r afael â’r perfformiad is ar amseroedd ailosod. 

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

92% 96% 

2.15% GwellaCanran eiddo a osodir o fewn 10 
dydd gwaith 

45% 12% 

GwellaRhent a gollwyd am fod eiddo’n wag £184,597 £228,112 £284,002
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2017/18 2018/19 2019/20  GWASANAETH I GWSMERIAID

34,206

EIN TARGED

GwellaNifer galwadau 35,663 38,089 

100% GwellaSgôr (siopa dirgel) Dim ar gael 81% 

793
Dim 

 targed Atebion i Sgwrs Fyw Dim ar gael 910 

3.65/5 GwellaDim ar gael 4.16/5 

17 Gwella31 36 

0 Gwella1 0 

Dim 
 targed

Cost ymddygiad 
gwrthgymdeithasol (ffioedd 
cyfreithiol yn unig)

GWASANAETH I GWSMERIAID   
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. 

Boddhad Sgwrs Fyw ar gyfartaledd

Nifer yr achosion o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol agored

Nifer yr achosion o droi allan 
oherwydd ymddygiad 
gwrthgymdeithasol

£27,454 £12,774 £27,234
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2017/18 2018/19 2019/20  CYNNAL A CHADW

64%

EIN TARGED

99%
Canran o atgyweiriadau a 
gwblhawyd ar amser

92% 73% 

85% 100%
Canran tenantiaid sy’n fodlon ôl-
arolwg

99.4% 90.1% 

0.1% 0.25%
Canran apwyntiadau* heb eu cadw a 
hynny heb rybuddio’r tenant. *(o’r holl 
apwyntiadau oedd heb eu cadw)

0.1% 0.75% 

6 04 0 

12.7% 1%0.6% 7% 

4.7% 40%11% 4% 

70%
Canran y gyllideb cynnal a 
chadw a wariwyd ar gynnal a 
chadw wedi’i gynllunio

GWASANAETH CYNNAL A CHADW    
Dyma’r ail 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 lifogydd mis Chwefror, ac esblygu gwasanaethau wrth amddiffyn staff 
a thenantiaid mewn ymateb i Covid-19. Mae gwella boddhad tenantiaid yn flaenoriaeth i’r gwasanaeth 
cynnal a chadw. 

Nifer eiddo a gafodd 4ydd 
ymweliad cyn datrys y nam 
gwresogi

Canran tenantiaid sy’n anfodlon 
â’u hatgyweiriad gorffenedig    
(o’r rhai a ymatebodd)

Canran yr arolygon boddhad 
tenantiaid a ddychwelwyd

67% 56% 68%

30%
Canran y gyllideb cynnal a 
chadw a wariwyd ar gynnal a 
chadw ymatebol

33% 44% 32%
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2017/18 2018/19 2019/20  

100%

EIN TARGED

100%
Nifer y tenantiaid sy’n 
fodlon ar ôl 12 mis o fyw 
mewn cartref newydd

100% 100% 

33
Dim  

targed
Nifer yr addasiadau ffisegol 41 58 

100% 100%
Nifer y tenantiaid sy’n fodlon 
ar yr addasiadau  100% 100% 

DATBLYGU  
Mae’r tîm datblygu wedi cael blwyddyn lwyddiannus yn cwblhau 98 o gartrefi newydd ledled tair ardal 
awdurdod lleol. Y ddeiliadaeth bennaf oedd cartrefi ar gyfer rhent cymdeithasol gyda nifer fach ar 
gyfer perchentyaeth cost isel. Mae nifer yr eiddo a adeiladwyd, a ble, fel a ganlyn: 
 
BRO MORGANNWG 
• Greenwood Close, Gwenfô: 15 cartref ar gyfer rhent cymdeithasol 
• Eastfield Close a Cae Ffynnon, Y Bontfaen: 15 cartref gan gynnwys 13 ar gyfer rhent cymdeithasol a   

2 ar gyfer perchentyaeth cost isel 
• Ffordd y Dociau a Ffordd Pentre, Glan-y-dŵr yn y Barri: 7 cartref newydd gan gynnwys 6 ar gyfer 

rhent cymdeithasol ac 1 ar gyfer perchentyaeth cost isel 
 
RHONDDA CYNON TAF  
• Yr Hen Fuarth, Trefforest: 44 cartref ar gyfer rhent cymdeithasol 
• Rhodfa Sant Luc, Porth: 10 cartref ar gyfer rhent cymdeithasol 
• Heol Ty, Aberaman: 2 gartref ar gyfer rhent cymdeithasol 
• Sgwâr Victoria, Aberdâr: 4 cartref ar gyfer rhent cymdeithasol 
 
POWYS  
• Heol Vaynor, Y Drenewydd: 1 cartref ar gyfer rhent 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 ac mae 
wedi bod felly am y degawd diwethaf. 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. 
Mewn arolwg gweithwyr diweddar, rhannodd 90% o weithwyr werthoedd y sefydliad, a dywed 82% o 
staff eu bod yn herio ymddygiadau nad ydynt yn cyfateb i’n gwerthoedd. Mae adborth rhanddeiliaid yn 
nodi’n glir fod ein dull o weithio mewn partneriaeth wedi’i alinio’n agos â’n gwerthoedd corfforaethol. 
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1 LLOFFT 2 LLOFFT 3 LOFFT 4+ LLOFFT 
£89.54 £100.47   £108.28 £127.90 

Ein rhent a thâl gwasanaeth ar gyfartaledd  
(anghenion cyffredinol) 2019/20 

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)) 

Rhent Sector Preifat Canolrif Chwartel (2016–2018)       
a gynhyrchwyd gan Swyddog Rhent Cymru 

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 91% o 
denantiaid yn fodlon â’r rhent o ran gwerth am arian, ac roedd 80% 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

1 LLOFFT 2 LLOFFT 3 LOFFT 4+ LLOFFT 
£87.20 £115.36   £141.40 Dim ar gael 

1 LLOFFT 2 LLOFFT 3 LOFFT 4+ LLOFFT 
Dim ar gael £115.40   Dim ar gael Dim ar gael 

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. Eleni mae’r gwahaniaethau rhent wedi’u diwygio i 
gydnabod bod taliadau gwasanaeth yn cynyddu ar eiddo newydd. Rydym hefyd wedi sefydlu grŵp 
taliadau gwasanaeth strategol i leihau a dileu taliadau gwasanaeth lle bo hynny’n bosibl.
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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 6 blynedd nesaf. 
 
STRATEGAETH GWELLA PERFFORMIAD ASEDAU DROS 6 BLYNEDD 
Cynhelir adolygiad perfformiad bob tair blynedd i nodi’r stoc sy’n perfformio waethaf ac i benderfynu 
sut i wella perfformiad yn gyffredinol. Mae hyn yn sefydlu’r strategaeth am y 6 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. 
 
Gwerthir stoc sy’n perfformio’n wael y tu allan i’n meysydd gweithredu strategol er mwyn ariannu 
gwelliant ar ein hystadau. 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 ganddo bellach borth deniadol a diogel. Roedd yn fuddsoddiad sylweddol, 
ond mae’n golygu bod y llety hwn bellach yn addas ar gyfer y dyfodol. 
 

DOSBARTH A 
Nifer 
2015 – 1,739   68.1% 
2018 – 1,926   69.0%

DOSBARTH B 
Nifer 
2015 – 287    11.2% 
2018 – 410    14.7%

DOSBARTH C 
Nifer 
2015 – 528    20.7% 
2018 – 457    16.3%

CANLYNIADAU’R ASESIAD 
PERFFORMIAD STOC AR 

GYFER 2018 O’I GYMHARU Â’R 
CANLYNIADAU YN 2015

CYFANSYMIAU 
EIDDO 

2015 2,554 
2018 2,793
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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. 
 
Mae’r strategaeth gwella perfformiad asedau mewn lle er mwyn sicrhau bod buddsoddiad mewn stoc 
bresennol yn darparu’r enillion sydd eu hangen arnom i barhau i fuddsoddi a datblygu cartrefi newydd. 
 

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. 
  
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. 
 

DANGOSYDDION GWERTH AM ARIAN – ENILLION AR ASEDAU 
Gwarged gweithredol ar gyfanswm yr asedau

2020 
2.3%

2019 
2.0%

CYMRU GYFAN 
2019 
2.2%
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DANGOSYDD GWERTH AM ARIAN – 
CYFARTALEDDAU BLYNYDDOL Y SECTOR

 
2020

 
2019

Cymru 
gyfan   
2019

Trosiant gosodiadau fesul uned tai cymdeithasol £5,390 £5,370 £5,459

Cyfanswm cost gweithredu fesul uned tai 
cymdeithasol

£2,671 £2,992 £3,345

Cost rheoli fesul uned tai cymdeithasol £1,048 £1,098 £1,284

Costau adweithiol fesul uned tai cymdeithasol £798 £1,025 £1,144

Atgyweiriadau mawr a chydran fesul uned tai 
cymdeithasol (Cyfalaf)

£660 £664 £887

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

£697 £876 £1,233

Costau dyled ddrwg fesul uned tai cymdeithasol £75 £31 £35

Cost gyfartalog gymhwysol cyfalaf 4.34% 4.23% 4.5%

Mewnlif arian parod (all-lif) fesul cymdeithas dai £798 (£186) £585k

Ôl-ddyledion gros/trosiant tai cymdeithasol 8.1% 6.4% 4.7%

Colled rhent ar wagle fesul uned tai cymdeithasol £99 £81 £72
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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 set ddata genedlaethol 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 The 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. 
 
 
Rydym wedi derbyn cyfanswm o £28,242 mewn taliadau swm buddsoddiad 
cymunedol yn 2019–2020, swm sydd wedi’i wario neu sydd i gael ei wario ar 
brosiectau cymunedol lleol.   
 
 

 
Cyflawnodd ein contractwyr allanol a’n tîm mewnol £12,855 o lafur, a £7749.55 o 
roddion i brosiectau cymunedol.  
 
 

 
Ymhellach, darparwyd 414 o wythnosau prentisiaeth, a 216 wythnos o brofiad 
gwaith, trwy gydol y flwyddyn ariannol.
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 2018 2019 2020

Cyllideb ar gyfer 
gweithgaredd 
buddsoddi 
cymunedol 

£183,918 £234,040 £215,684

Strwythur y 
gweithgaredd

11 rhaglen a chyfanswm 
o 41 o brosiectau

10 rhaglen a chyfanswm o 36 
o brosiectau

5 rhaglen a 
chyfanswm o 31 o 

brosiectau

Nifer y bobl sy’n 
profi canlyniad

2,807 3,047 2,633

Effaith 
gymdeithasol

£9,240,664 
yn seiliedig ar 2,162 

canlyniad, 146 
didystiolaeth 

 

£9,240,664 
yn seiliedig ar 2,162 canlyniad, 
146 didystiolaeth £11,623,615  

yn seiliedig ar 3207 canlyniad, 
26 didystiolaeth 

£9,740,870  
yn seiliedig ar 3144 

canlyniad,  
6 didystiolaeth 

Cymhareb  
cyllideb i effaith

£1: £50.20 £1: £49.70 £1: £45.20

Buddion net (budd 
llai cyllideb)

£9,056,746 £11,389,575 £9,525,186

Buddion 
cymunedol

181 o wythnosau 
prentisiaeth

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 

Cyfanswm oriau 
gwirfoddolwyr

Dim ar gael 1880 1171.1

Cyfanswm oriau 
cyfranogaeth 
tenantiaid

458.5 1080 952.25

Signed:                
C Marshall, Chair 
 
Dated: 5th August 2020 
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AR GYFER Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31AIN MAWRTH 2020
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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 Grŵp.  

• 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. Yn ystod y flwyddyn ymchwiliwyd i 
ddau honiad o dwyll 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 Grŵp, 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 Grŵp yn gweithredu mewn 
amgylchedd risg isel, gyda’r rhan fwyaf o’r 
digwyddiadau a allai effeithio’n andwyol ar y 
busnes yn cymryd cryn amser i gael effaith. 
 

ADRODDIAD Y BWRDD 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020

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

Byrddau Cadarn & 
Newydd yn trafod a 

herio risgiau strategol 
a risgiau sy'n dod i'r 

amlwg. Mae'r Byrddau 
hefyd yn trafod 
archwaeth risg 

Rheolwyr Gweithredol 
yn nodi Risgiau 

Gweithredol 

Risgiau gweithredol yn 
cael eu distyllu i fod yn 

risgiau strategol 

Pwyllgor Archwiliad & 
Risg y Grŵp yn trafod 

a herio risgiau 
strategol, y brif risg 

weithredol, a'r risgiau 
sy'n dod i'r amlwg 

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 Risg sy’n Dod i’r Amlwg, a’r 
Gofrestr Risg 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. 

Y PRIF RISGIAU SY’N DOD I’R AMLWG AC SY’N 
WYNEBU’R GRŴP 

RISG SYLWEDDOL SY’N      
DOD I’R AMLWG

LEFEL  
RISG

Chwyddiant yn isel, gan 
gyfyngu ar osod rhent ym  
mis Ebrill 2021

Uchel

Ansicrwydd ynghylch y sector 
cyfan mewn perthynas â 
datblygiadau polisi dros y 6–18 
mis nesaf oherwydd coronafirws 

Uchel

Gofyniad i beidio â throi allan  
i bolisi digartrefedd

Cymedrol

Newid Prif Weithredwr yn 
niweidiol i ddiwylliant a/neu  
forâl staff

Cymedrol

Gwaharddwyd defnyddio  
Adran 21 

Cymedrol

Galw am systemau diogelwch ôl-
ffitio, fel systemau chwistrellu yn 
dilyn adolygiad diogelwch tân

Cymedrol
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RISG STRATEGOL SYLWEDDOL PRIF REOLAETHAU A MESURAU LLINIARU

LEFEL 
GYFREDOL O 
SICRWYDD A 
DDERBYNNIR 

GAN Y 
BWRDD

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 cydymffurfiad 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 
cydymffurfio WHQS

Uchel

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

Workforce Planning Strategy; Value for Money 
StrategyStrategaeth Cynllunio’r Gweithlu; 
Strategaeth Gwerth am Arian

Canolig

Nid yw’r cymunedau yn gynaliadwy
Adroddiadau perfformiad Bwrdd; arolwg 
tenantiaid

Canolig

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 

Grŵp  
• risgiau a strategaethau sylweddol 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 adeg ysgrifennu, rydym yng nghanol cyfnod 
clo Covid-19, ac mae’r holl adroddiadau mewn 
perthynas ag iechyd a diogelwch tenantiaid wedi 
cynyddu o adrodd yn chwarterol i adrodd yn 
wythnosol. Mae’r adroddiadau wedi’u cynllunio i 
roi sicrwydd: 
• % tystysgrifau diogelwch nwy wedi dod i ben 
• % tystysgrifau diogelwch trydanol wedi dod i ben 
• % asesiadau risg tân yn hwyr 
• % eiddo heb dystysgrif diogelwch tân 
• % eiddo sydd ddim yn cydymffurfio â gofynion 

profion legionella 
• % eiddo sydd ddim yn cydymffurfio â’r 

gofynion sy’n gysylltiedig ag asbestos 
 
Darperir adroddiadau chwarterol ar: 
• % eiddo lle nodwyd presenoldeb radon a 

hwnnw heb ei glirio  
• % tystysgrifau diogelwch nwy wedi dod i ben 

ers mwy na thri mis 
 
Ar lefel weithredol mae’n bwysig fod gan staff 
gymhwysedd i gyflawni eu cyfrifoldebau, ac mae 
gan y staff canlynol gymwysterau ffurfiol: 
 
• Prif Weithredwr – Tystysgrif IOSH mewn 

Diogelwch ar gyfer Uwch Weithredwyr 
• Pennaeth Adnoddau Dynol – Tystysgrif IOSH 

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

Cyffredinol a NEBOSH mewn Adeiladu 
• Pennaeth Asedau – Tystysgrif 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 
cydymffurfio, 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 Grŵp 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’r 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. 

 
CYDYMFFURFIAETH 
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 cydymffurfiad yn flynyddol. 
Ers cyflwyno’r Fframwaith Rheoleiddio, rydym 
wedi cyrraedd y lefel uchaf o gydymffurfiaeth 
(safonol) ar gyfer Llywodraethu a Chyflenwi 
Gwasanaethau a Rheolaeth Ariannol. 
Cyhoeddwyd ein hadroddiad diwethaf ym mis 
Mawrth 2020. 
 
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. 
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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 
• Rydym hefyd wedi mabwysiadu her y 

Sefydliad Siartredig Tai i Arwain Amrywiaeth er 
mwyn cynyddu amrywiaeth o fewn y Bwrdd 
erbyn 2020.  

 
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, 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 

cymhwyso’n gyson. 
• yn llunio barn 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 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’r 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 
2020. 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 
Grŵp Tai Cadarn Cyf. ar 27ain Tachwedd 2019. 
 
 
 
 
Arwyddwyd:   
 
C Marshall, Cadair 
 
Dyddiad: 5ed Awst 2020 
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DATGANIAD CYFUNOL  
CRYNO O INCWM CYNHWYSFAWR 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020

 

                                                                                                                                              2019/20       2018/19 

                                                                                                                                                  £’000           £’000 

 

Trosiant                                                                                                                                   18,765            17,575 

Gwariant gweithredu                                                                                                         (13,627)         (13,347)  

 

Gwarged gweithredu                                                                                                              5,138            4,228 

Gwarged/(diffyg) ar waredu eiddo                                                                                              -                 (8) 

Incwm arall                                                                                                                                   40                  15 

Llog taladwy a chostau cyllidol                                                                                          (2,696)          (2,785) 

Gwarged ar ailbrisio eiddo buddsoddiad                                                                             (799)                396 

 

Gwarged am y flwyddyn cyn trethiant                                                                             1,683            1,846 

Trethiant                                                                                                                                      (34)                    - 

 

Gwarged am y flwyddyn ar ôl trethiant                                                                            1,649             1,846 

Enillion/(colled) actiwaraidd mewn perthynas â chynlluniau pensiwn                             2,361             (906) 

Cydnabyddiaeth gychwynnol o gynlluniau pensiwn buddiannau diffiniedig                       -           (1,836) 

 

Cyfanswm Incwm Cynhwysfawr am y flwyddyn                                                           4,010             (896) 

 

 

                                                                                                                                                      

GRŴP TAI CADARN CYF.
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                                                                                                                                              2019/20       2018/19 

                                                                                                                                                  £’000           £’000 

 

Cyfanswm Asedau Sefydlog                                                                                              215,841         199,542 

 

Dyledwyr gohiriedig                                                                                                               3,442            2,307 

Asedau Cyfredol 

Stoc                                                                                                                                              594               960 

Dyledwyr                                                                                                                                   1,100               940 

Arian yn y banc ac mewn llaw                                                                                              5,593             3,614 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             7,297            5,514 

 

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn                                                 (9,363)          (6,529) 

 

Asedau cyfredol net                                                                                                             (2,032)           (1,016) 

 

Cyfanswm asedau, llai rhwymedigaethau cyfredol                                                 217,217       200,833 

 

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl un flwyddyn                                                 (192,353)        (179,979) 

                                                                                                                                                       

Asedau Net                                                                                                                               24,864         20,854 

                                                                                                                                                               

Cyfalaf a chronfeydd wrth gefn 

 

Cronfa Refeniw Wrth Gefn                                                                                                 24,864         20,854 

                                                                                                                                                      

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

Mae’r archwilwyr allanol, Bevan Buckland LLP, 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  
CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.  

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.28
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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 gydymffurfiaeth 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 13, 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 
Swansea Waterfront  SA1 8QY Dyddiad: 5ed Awst 2020 
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ADRODDIAD YR ARCHWILYDD ANNIBYNNOL 

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 2020 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 sy’n ymwneud â’r datganiadau 
ariannol, gan gynnwys crynodeb o bolisïau 
cyfrifyddu o bwys. Y fframwaith adrodd ariannol 
a gymhwyswyd wrth eu paratoi yw’r gyfraith 
berthnasol a Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas 
Unedig, gan gynnwys FRS 102 “y Safon Adrodd 
Ariannol sy’n gymwys yn y DU a Gweriniaeth 
Iwerddon” (Arfer Cyfrifyddu a dderbynnir yn 
gyffredinol yn y Deyrnas Unedig).  
 
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 os: 
• 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. 
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 
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â’r datganiadau ariannol neu’r wybodaeth a 
gafwyd yn yr archwiliad neu fel arall yn 
ymddangos fel petai wedi’i cham-ddatgan 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, 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 
Ein hamcanion yw cael sicrwydd rhesymol 
ynghylch a yw’r datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd yn rhydd o 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.  
 
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 adroddiad ein 
harchwilydd. 
 
DEFNYDDIO’R ADRODDIAD ARCHWILIO 
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 a Phennod 4 o Ran 2 o Ddeddf Tai ac 
Adfywio 2008. 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 
Swansea Waterfront  SA1 8QY

 
Dyddiad: 5th August 2020 
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DATGANIAD INCWM CYNHWYSFAWR

DATGANIAD INCWM CYNHWYSFAWR 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020

 

                                                                                                                                              2019/20       2018/19 

                                                                                                                                                  £’000           £’000 
 

Trosiant                                                                                                                                  18,697            17,535 
Gwariant gweithredu                                                                                                        (14,003)         (13,574)  
 

Gwarged Gweithredu                                                                                                         4,694               3,96 
Diffyg o ran cael gwared ar beiriannau ac offer                                                                        -                 (8) 
Incwm cyllido arall                                                                                                                       37                   13 
Llog taladwy a chostau cyllidol                                                                                        (2,635)          (2,730) 
(Diffyg)/Gwarged ar Ailbrisio Eiddo Buddsoddiad                                                             (799)                396 
 

Gwarged am y flwyddyn                                                                                                        1,297              1,632 
 

Colled actiwaraidd mewn perthynas â chynlluniau pensiwn                                           1,036             (322) 
Cydnabyddiaeth gychwynnol o gynlluniau pensiwn diffiniedig (SHPS)                                 -             (949) 
 

Cyfanswm Incwm Cynhwysfawr am y Flwyddyn                                                         2,333              (361)

Nodiadau 

 

3 

3 

 

3 

 

6 

7 

12 

 

5 
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GWEITHREDIADAU PARHAUS 
Ni chafodd unrhyw un o weithgareddau Newydd eu caffael na’u dirwyn i ben yn ystod y flwyddyn. 

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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DATGANIAD O’R SEFYLLFA ARIANNOL 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020

 

                                                                                                                                              2019/20       2018/19 

                                                                                                             Nodiadau              £’000           £’000 
 

Asedau Sefydlog                                                                                                                                                  
 

Eiddo tai                                                                                                                  11          207,765        189,509  
Eiddo buddsoddi                                                                                                   12             2,682            4,457  
Eiddo arall, peiriannau ac offer                                                                          13              2,532            2,715  
Buddsoddiadau – benthyciadau Cymorth Prynu derbyniadwy                    14             3,350             3,151  

                                                                                                                                                                             
Cyfanswm Asedau Sefydlog                                                                                            216,329        199,832  
Dyledwyr gohiriedig                                                                                             15              3,442            2,307  

                                                                                                                                                                            
Asedau Cyfredol                                                                                                                                                   
Stoc                                                                                                                        16                  571               935  
Dyledwyr                                                                                                                17                 934                761  
Arian yn y banc ac mewn llaw                                                                                              4,913            3,329  

                                                                                                                                                                            
Cyfanswm Asedau Cyfredol                                                                                                 6,418           5,025
Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn                                 18           ( 8,915)          ( 6,341) 

                                                                                                                                                                            
Asedau Cyfredol Net                                                                                                           ( 2,497)          ( 1,316) 

                                                                                                                                                                             
Cyfanswm Asedau, llai Rhwymedigaethau Cyfredol                                              217,274       200,823  
Credydwyr: Symiau sy’n Ddyledus ar ôl un flwyddyn                                    19       ( 192,145)      ( 178,027) 

                                                                                                                                                                             
Asedau Net                                                                                                                               25,129          22,796  

                                                                                                                                                                            
Cyfalaf a Chronfeydd Wrth Gefn                                                                                                                     
Cyfalaf Cyfranddaliadau                                                                                  20                       -                    -  
Cronfa Refeniw Wrth Gefn                                                                                                 25,129          22,796  

                                                                                                                                                                             
Cyfanswm Cronfa Wrth Gefn                                                                                           25,129          22,796 

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol hyn gan y Bwrdd ar 5ed Awst 2020 a llofnodwyd ar ei ran gan:

C Marshall                   R Thomas            E Lendering  
Cadair                                               Aelod o’r Bwrdd                               Ysgrifennydd 
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DATGANIAD O NEWIDIADAU MEWN  
CRONFEYDD WRTH GEFN

DATGANIAD O NEWIDIADAU MEWN 
CRONFEYDD WRTH GEFN 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020

                                                                                               Cronfa Refeniw                  2020                 2019 

                                                                                                         Wrth Gefn       Cyfanswm     Cyfanswm 
                                                                                                             £'000                £'000              £'000  
                                                                                                                                                                             

Ar 1 Ebrill 2019                                                                                         22,796               22,796             22,435 
                                                                                                                                                                             

Cyfanswm Incwm Cynhwysfawr am y flwyddyn                                2,333                 2,333                   361 
                                                                                                                                                                             

Ar 31 Mawrth 2020                                                                                  25,129                25,129              22,796

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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DATGANIAD LLIFOEDD ARIAN 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020

 

 

 

Arian net a gynhyrchir o Weithgareddau Gweithredu 

 

Llifoedd Arian Parod o Weithgareddau Buddsoddi 
Prynu Eiddo, Peiriannau & Offer 

Prynu Eiddo Buddsoddi 

Buddsoddiad Cymorth Prynu 

Elw o werthiant Eiddo, Peiriannau & Offer 

Elw o werthiant Eiddo Buddsoddi 

Elw o werthiant Buddsoddiad Cymorth Prynu 

Grantiau a dderbyniwyd 

Llog a dderbyniwyd 

 

Llifoedd Arian Net o Weithgareddau Buddsoddi 
 

Llifoedd Arian o Weithgareddau Cyllido 

Llog a Dalwyd 

Benthyciadau Newydd 

Ad-dalu Benthyciadau 

Ad-dalu Cyfleuster Credyd Cylchol 

Diffygion Pensiwn 

 

Llifoedd Arian Net o Weithgareddau Cyllido 
 

(Gostyngiad) / Cynnydd Net mewn Arian Parod a  

Phethau Cyfwerth ag Arian Parod 

 

Arian Parod a Phethau Cyfwerth ag arian parod ar  

ddechrau’r flwyddyn 

 

Arian Parod a Phethau Cyfwerth ag arian parod ar  

ddiwedd y flwyddyn

2020 

 £'000  

 

 5,917  

 

 

( 20,361) 

( 3) 

( 359) 

 956  

 809  

 706  

 10,556  

 37  

 

( 7,659) 

 

 

( 2,635) 

 10,410  

( 2,302) 

( 1,000) 

( 1,147) 

 

 3,326  

 

 

 1,584  

 

 

 3,329  

 

 

 4,913 

2019 

 £'000  

 

 3,470  

 

 

( 10,314) 

( 17) 

( 55) 

 1,513  

 199  

 127  

 1,873  

 13  

 

( 6,660) 

 

 

( 2,730) 

 16,500  

( 1,645) 

( 7,700) 

( 49) 

 

 4,376  

 

 

 1,187  

 

 

 2,142  

 

 

 3,329 
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DATGANIAD LLIF ARIAN

 

 

 

Gwarged am y flwyddyn 

Addasiad ar gyfer eitemau nad ydynt yn arian parod 
Llog derbyniadwy 

Llog sy’n daladwy 

(Cynnydd) mewn gwerth teg yr eiddo 

Gwyrdroi amhariad blaenorol ar eiddo buddsoddi 
Gwarged ar waredu eiddo (Cymorth Prynu) 

Colled/(Gwarged) ar waredu eiddo (cyfran gyntaf LCHO a RTB) 
Taliadau dibrisiant 

Dileu cydrannau eiddo buddsoddi 

Grant amorteiddio 

(Cynnydd) lleihad mewn dyledwyr 

Cynnydd/(lleihad) mewn dyledwyr 

Cynnydd yn y ddarpariaeth dyled ddrwg 

Colled actiwaraidd mewn perthynas â chynllun pensiwn 
 

Arian Net a gynhyrchir o Weithgareddau Gweithredu 
 

Arian Parod a Phethau Cyfwerth ag arian parod: 
Arian yn y banc ac mewn llaw 

Pethau cyfwerth ag arian parod wedi’i cynnwys  
mewn buddsoddiadau asedau cyfredol 

 

Arian parod a phethau cyfwerth ag arian parod

2020 

 £'000 

  

 2,333  

 

( 37) 

 2,635  

 799  

 -  

( 1) 

( 504) 

 2,547  

 86  

( 729) 

( 1,492) 

 1,133  

 183  

( 1,036) 

 

 5,917  

 

 

 4,913  

 

 - 

  

 4,913 

2019 

 £'000  

 

 361  

 

( 13) 

 2,730  

( 396) 

 -  

( 251) 

( 143) 

 2,084  

 

( 682) 

( 1,475) 

( 67) 

 52  

 1,271  

 

 3,470  

 

 

 3,329 

  

 - 

  

 3,329  

ARIAN NET A GYNHYRCHIR O WEITHGAREDDAU GWEITHREDU

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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LLIF ARIAN RHYDD 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020

 

 

 

Arian net a gynhyrchir o weithgareddau gweithredu  
 

Llog a Dalwyd 

Llog a Dderbyniwyd 

Trethiant a Dalwyd  

 

Addasiadau ar gyfer ail-fuddsoddi mewn eiddo presennol  
 

Amnewid cydrannau 

Grant a dderbyniwyd i amnewid cydrannau  

 

Arian rhydd a gynhyrchwyd cyn ad-daliadau benthyciad  
 

Benthyciadau a ad-dalwyd (ac eithrio credyd cylchol a gorddrafftiau)  
 

Arian rhydd a gynhyrchwyd ar ôl ad-daliadau benthyciad

2020 

 £'000  

 

  5,917  

 

( 2,635) 

 37  

 -  

 

 

 

( 1,889) 

 219  

 

 1,649  

 

( 2,302) 

 

( 653)

2019 

 £'000  

 

  3,470  

 

( 2,730) 

 13  

 -  

 

 

 

( 1,814) 

 178  

 

( 883) 

 

( 1,645) 

 

( 2,528)



NODIADAU SY’N 
YMWNEUD Â’R 
DATGANIADAU 
ARIANNOL 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020 

38 CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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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 y gost isaf ac ar amcangyfrif o’r pris 
gwerthu, 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. 

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R 
DATGANIADAU ARIANNOL 
DDAETH I BEN AR 31 MAWRTH 2020

1. POLISÏAU CYFRIFO
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NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

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, 
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 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  
• 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. 
 
DATGANIAD CYSONI AR GYFER FRS102 I GAAP 
Y DU AR GYFER CYLLIDWYR 
Dyma’r drydedd flwyddyn i’r Gymdeithas baratoi 
ei datganiadau ariannol yn unol â FRS 102. 
Paratowyd datganiad yn cysoni’r Incwm a’r 
Gwariant o dan GAAP y DU â’r Datganiad o 
Incwm Cynhwysfawr o dan FRS102, ynghyd â 
chysoni’r Fantolen o dan GAAP y DU i’r Datganiad 
Perfformiad Ariannol o dan FRS102. Mae’r 
cysoniadau hyn yn cynorthwyo’r cyllidwyr i 
baratoi cyfrifiadau cyfamod ac ardystio 
cydymffurfiad. Gweler nodyn 28 a nodyn 29.

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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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 gweddilliol 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 (bwyleri), 30 mlynedd (rheiddiaduron 
a gwaith pibau) 
Lifftiau ac asedau gwasanaeth  
15% y flwyddyn 
 
Lesddeiliaid 
Codir 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 
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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.  
 
 
 
 

Dim ond pan fydd y rhwymedigaeth gontractiol yn 
cael ei dileu y mae rhwymedigaeth ariannol yn cael 
ei chydnabod, hynny yw, pan fydd y rhwymedigaeth 
yn cael ei chyflawni, ei chanslo neu pan ddaw i ben. 
 
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.  

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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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 FRS 102 Adran 28 yn ei gwneud yn 
ofynnol i’r gwahaniaeth wrth drosglwyddo o 
gyfraniad diffiniedig i gyfrifo buddion diffiniedig 
gael ei gyflwyno ar wahân mewn incwm 
cynhwysfawr arall. Yn gynnar, mabwysiadodd y 
Grŵp y diwygiad a wnaed i Adran 28 o FRS 102, 
fel y’i cyhoeddwyd ym mis Mai 2019 gan y 
Cyngor Adrodd Ariannol, ac felly fe wnaeth 
gydnabod y gwahaniaeth wrth drosglwyddo i 
gyfrifo buddion diffiniedig yn y flwyddyn a 
ddaeth i ben 31 Mawrth 2019. 
 
RHWYMEDIGAETHAU PENSIYNAU  
– CYNLLUN DIFFINIADAU CYNLLUNIEDIG 
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 uniongyrchol, gweinyddu 
a gweithredu 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Tai 
Cadarn Cyf. 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 
Tai Cadarn 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. 
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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. 
  
 
 

2. DYFARNIADAU RHEOLI SYLWEDDOL A FFYNONELLAU 
ALLWEDDOL O ANSICRWYDD AMCANGYFRIF 

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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3. TROSIANT, COSTAU GWEITHREDU A GWARGED 
GWEITHREDU

Gosodiadau tai cymdeithasol (nodyn 4) 

Gweithgareddau tai cymdeithasol eraill: 

Grantiau refeniw 

Gwerthiant perchentyaeth cost isel,     

cyfran gyntaf 

Cynyddu/lleihau cyfran perchentyaeth 

RTB 

Amorteiddiad grant 

 

 

Gweithgareddau nad ydynt ynghylch tai 

cymdeithasol: 

Gosodiadau 

Gwerthu eiddo prydlesol 

Ad-daliadau ffi cyfreithiol perchentyaeth 

cost isel 

Gwerthu eiddo arall 

Arallr

 Trosiant 

£'000  

 

 14,763  

 

 358 

  

 706  

 157  

 -  

 729 

  

 16,713  

 

 

 337  

 42  

 

 339  

 1,224  

 42 

  

 1,984  

 

 18,697 

Costau 

Gweithredu 

£'000  

 

( 10,952) 

 

( 213) 

 

( 702) 

( 4) 

 -  

 - 

  

( 11,870) 

 

 

( 423) 

( 26) 

 

( 105) 

( 1,197) 

( 381) 

 

( 2,132) 

 

( 14,003)

Gwarged / 

(Diffyg) 

Gweithredu 

£'000  

 

 3,812  

 

 145 

  

 4  

 153  

 -  

 729 

  

 4,843  

 

 

( 87) 

 16  

 

 234  

 27  

( 339) 

 

( 148) 

 

 4,694 

  

Trosiant  

£'000  

 

 14,288  

 

 456 

  

 127  

 63  

 148  

 683 

  

 15,765  

 

 

 268  

 88  

 

 323  

 1,049  

 42 

  

 1,770  

 

 17,535 

Costau 

Gweithredu  

£'000  

 

( 11,275) 

 

( 202) 

 

( 127) 

 -  

( 68) 

 - 

  

( 11,673) 

 

 

( 279) 

( 33) 

 

( 112) 

( 1,054) 

( 422) 

 

( 1,901) 

 

( 13,574) 

Gwarged / 

(Diffyg) 

Gweithredu  

£'000  

 

 3,012  

 

 254 

  

 -  

 63  

 80  

 683 

  

 4,092  

 

 

( 11) 

 54  

 

 210  

( 5) 

( 380) 

 

( 131) 

 

 3,961 

2020                                           2019
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4. MANYLION INCWM A GWARIANT O OSODIADAU TAI 
CYMDEITHASOL

INCWM 

Rhenti derbyniadwy  

Incwm tâl gwasanaeth  

 

Trosiant o osodiadau tai cymdeithasol  

 

 

GWARIANT  

Rheolaeth  

Costau ffi gwasanaeth  

Cynnal a chadw arferol  

Cynnal a chadw cylchol wedi’i gynllunio  

Gwariant ar atgyweiriadau mawr cynlluniedig  

Colled rhent oherwydd dyledion drwg  

Costau ofer ar ddatblygiadau potensial  

Buddsoddiad parhaus ar is-gwmni cynnal a 

chadw newydd  a chostau cyn-fasnachu ar 

gyfer cynnal a chadw yr is-gwmni newydd  

Dibrisiant eiddo tai  

Trosglwyddiadau i Eiddo, Peiriannau             

& Offer (nodyn 27)  

Cydrannau a gafodd eu dileu yn ystod y 

flwyddyn  

Costau eraill  

 

Costau gweithredu 

 

Gwarged gweithredu ar osodiadau tai 

cymdeithasol 

 

Colled rhent oherwydd gwagleoedd  

(nodyn memorandwm)

£'000  

 

 12,492  

 710  

 

 13,202  

 

 

 

( 2,775) 

( 826) 

( 2,170) 

( 820) 

( 99) 

( 196) 

( 19) 

 

 

 -  

( 2,326) 

 

 - 

  

 -  

( 594) 

 

( 9,824) 

 

 

 3,377  

 

 

 200 

  £'000  

 

 760  

 441  

 

 1,201  

 

 

 

( 197) 

( 514) 

( 154) 

( 58) 

( 7) 

( 14) 

 - 

 

  

 -  

 - 

  

 - 

  

 -  

 -  

 

( 944) 

 

 

 257  

 

 

 84 

£'000  

 

 271  

 35  

 

 306  

 

 

 

( 64) 

( 41) 

( 50) 

( 19) 

( 2) 

( 5) 

 - 

 

  

 -  

 - 

  

 - 

  

 -  

 -  

 

( 181) 

 

 

 125  

 

 

 - 

 £'000  

 

 52  

 2  

 

 54  

 

 

 

 -  

( 2) 

 -  

 -  

 -  

 -  

 - 

 

  

 -  

 - 

  

 - 

  

 -  

 -  

 

( 2) 

 

 

 52  

 

 

 - 

£'000  

 

 52  

 2  

 

 54  

 

 

 

 -  

( 2) 

 -  

 -  

 -  

 -  

 - 

 

  

 -  

 - 

  

 - 

  

 -  

 -  

 

( 2) 

 

 

 52  

 

 

 - 

£'000  

 

 13,098  

 1,190  

 

 14,288  

 

 

 

( 2,431) 

( 1,350) 

( 2,488) 

( 857) 

( 588) 

( 86) 

( 75) 

 

 

( 427) 

( 2,237) 

 

 - 

  

( 66) 

( 669) 

 

( 11,275) 

 

 

 3,012  

 

 

 228 

2020                                           2019

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
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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.

Nodir y gwarged am y flwyddyn ar ôl codi tâl / (credydu):  
Dibrisiant ar eiddo tai 

Dibrisiant ar eiddo, peiriannau ac offer 

Gwasanaethau rheoli gan Grŵp Tai Cadarn Cyf. 
Refeniw a Grantiau Llywodraeth 

Diffyg wrth waredu asedau sefydlog 

Rhenti prydlesi gweithredu 

Cydnabyddiaeth Archwilydd gan gynnwys TAW anadferadwy o 
£2,000 (2019 £1,000) – yn eu capasiti fel archwilwyr 

2020 

 £'000  

 

 

  2,326  

 223  

 2,861  

( 1,087) 

 -  

 15  

 

 12  

2019 

 £'000  

 

  

2,237  

 244  

 2,709  

( 1,139) 

( 8) 

 16  

 

 6 

6. INCWM CYLLID ERAILL

Llog banc derbyniadwy

2020 

 £'000  

 

37 

 

37

2019 

 £'000  

  

13 

 

13

7. LLOG TALADWY A CHOSTAU CYLLIDO

Benthyciadau banc a gorddrafftiau 

Rhyddhau ffioedd trefniant benthyciad gohiriedig 

Dirwyn i ben y gostyngiadau ar ddarpariaethau 

 

Costau benthyca wedi’u cyfalafu 

 

2020 

 £'000  

 

( 2,992) 

( 28) 

( 44) 

 

( 3,064) 

 429 

  

( 2,635)

2019 

 £'000  

  

( 2,632) 

( 162) 

( 43) 

 

( 2,837) 

 107 

  

( 2,730)

Mae costau benthyca wedi cael eu cyfalafu ar sail cyfradd gyfalafu o 3.97% (2019 2.2%) sef 
cyfartaledd pwysol y cyfraddau sy’n berthnasol i fenthyciadau’r Gymdeithas yn ystod y flwyddyn.
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8. ENILLION AELODAU’R BWRDD AC UWCH 
SWYDDOGION 

Mae’r Gymdeithas yn cyflogi’n uniongyrchol un uwch swyddog gweithredol. 
Y tâl a dalwyd i’r uwch swyddog gweithredol oedd: 
Enillion (gan gynnwys cyfraniadau pensiwn a buddion mewn nwyddau) £78,000 (2019: £78,000) 
Enillion (ac eithrio cyfraniadau pensiwn) £62,000 (2019: £62,000) 
 
Cyflwynwyd system o aberthu cyflog ar gyfer cyfraniadau pensiwn ym mis Ebrill 2016. 
 
Ni thalwyd unrhyw ffioedd gan y Gymdeithas i Aelodau’r Bwrdd yn ystod y flwyddyn. 
 
Talwyd y tâl gan Grŵp Tai Cadarn Cyf. i uwch swyddogion gweithredol yn ystod y flwyddyn mewn 
perthynas â gwasanaethau a ddarperir i Newydd. Datgelir manylion am y gydnabyddiaeth hon yng 
nghyfrifon statudol Grŵp Tai Cadarn Cyf. 
 
Roedd y treuliau a dalwyd yn ystod y flwyddyn i Aelodau’r Bwrdd yn cyfateb i £160 (2019: £260). Mae’r 
Prif Weithredwr yn aelod cyffredin o gynllun pensiwn SHPS. Mae gan un uwch weithredwr fuddiannau 
sy’n cronni o dan gynllun pensiwn SHPS. Ariennir y pensiwn gan gyfraniadau gan yr uwch swyddog 
gweithredol a’r Gymdeithas. Mae’r cyfraniadau ar yr un gyfradd â’r rhai sy’n berthnasol i aelodau eraill 
o’r staff. Nid oes telerau arbennig na gwell yn berthnasol i bensiwn yr uwch weithredwr. 

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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9. GWYBODAETH AM WEITHWYR

Y nifer wythnosol cyfartalog o weithwyr a  

gyflogwyd yn ystod y flwyddyn oedd: 

 

Staff swyddfa 

Wardeniaid, gofalwyr, glanhawyr a chrefftwyr 
 

 

 

Cyfwerth ag amser llawn 

 

 

 

Costau staff ar gyfer y personau uchod: 

 

Cyflogau  

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol 

Costau pensiwn eraill 

 

 

 

Roedd nifer y staff cyfwerth ag amser llawn a gafodd enillion, gan gynnwys 
cyfraniadau pensiwn o fwy na £50,000, o fewn yr ystodau canlynol: 
 

 

£50,001 - £60,000 

£60,001 - £70,000 

£70,001 - £80,000 

£80,001 - £90,000 

£90,001 - £100,000 

£100,000 +

2020 

Nifer 

 

 

 

  

 44  

 5  

 

 49  

 

 46  

 

2020 

 £'000  

 

 

 1,276  

 109  

 106 

  

 1,491  

 

 

 

2020 

No. 

 -  

 -  

 1  

 -  

 -  

 -  

2019 

Nifer 

 

 

 

  

 44  

 5  

 

 49  

 

 48  

 

2019 

 £'000  

 

 

 1,249  

 110  

 104 

  

 1,463  

 

 

 

2019 

 No.  

 -  

 -  

 1  

 -  

 -  

 -  
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10. STOC TAI

Nifer yr unedau o dai ac unedau eraill mewn rheolaeth ar 31ain Mawrth 2020 oedd:

Tai ar gyfer eu gosod: 

Anghenion cyffredinol 

Llety cysgodol i bobl oedrannus 

Tai â chymorth (lleoedd gwely) 

Tai â chymorth (hunangynhwysol) 

 

 

 

Perchentyaeth cost isel 

Perchnogaeth a rennir (ar brydles) 

Cymorth Prynu 

 

 

 

Unedau eraill: 

Rhent y farchnad 

Prydles/rhydd-ddaliadau gyda thaliadau gwasanaeth 
Swyddfa gymunedol 

Garejys 

 

 

 

Cyfanswm yr Unedau 

2020 

Nifer 

 

 

 2,603  

 197  

 23  

 41  

 

 2,864  

 

 

 20  

 104  

 

 124  

 

 

 36  

 118  

 1  

 44  

 

 199  

 

 3,187 

2019 

Nifer 

 

 

 2,559  

 197  

 23  

 42  

 

 2,821  

 

 

 23  

 105  

 

 128  

 

 

 -  

 118  

 1  

 44  

 

 163  

 

 3,112  

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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11. ASEDAU SEFYDLOG DIRIAETHOL – EIDDO TAI
Mae gan y Gymdeithas statws elusennol at ddibenion treth. Mae’r gwargedion sy’n deillio o 
weithgareddau elusennol crai wedi’u heithrio o drethiant.

Cost 

Ar ddechrau’r flwyddyn 

Cynlluniau a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn 
Gwarediadau 

Ychwanegiadau 

 

Ar Ddiwedd y Flwyddyn 

 

Dibrisiant 

Ar Ddechrau’r Flwyddyn 

Gwarediadau 

Tâl am y flwyddyn 

 

Ar Ddiwedd y Flwyddyn 

 

Gwerth Llyfr Net 

Ar Ddiwedd y Flwyddyn 

 

Ar ddechrau’r flwyddyn

 

 £'000  

 

 

  242  

 -  

( 5) 

 2  

 

 239  

 

 

( 31) 

 -  

( 1) 

 

( 32) 

 

 

 207  

 

 211 

Cyfanswm

£'000  

 

  

 218,344  

 -  

( 1,421) 

 21,294  

 

 238,217  

 

 

( 28,835) 

 709  

( 2,326) 

 

( 30,452) 

 

 

 207,765  

 

 189,509 

 

£'000  

 

 

 200,981  

 16,832  

( 1,276) 

 1,939  

 

 218,476  

 

 

( 28,804) 

 709  

( 2,325) 

 

( 30,420) 

 

 

 188,056  

 

 172,177  

 

 £'000  

 

 

 17,121  

( 16,832) 

( 140) 

 19,353  

 

 19,502  

 

 

 -  

 -  

 -  

 

 -  

 

 

 19,502  

 

 17,121  

Eiddo Tai yn Cynnwys: 

Rhydd-ddaliadau 

Prydlesau hir 

 

 

 

 

 

 

Ychwanegiadau at eiddo gorffenedig a gedwir i’w osod 
Amnewid cydrannau 

Prynu eiddo 

Cadw 

Gwelliannau 

 

Gwelliannau a godir ar wariant

2020 

£'000 

 

 201,718  

 6,04 

  

 207,765  

 

 

2020 

£'000 

 1,889  

 17,815  

 1,149  

 441  

 

 21,294  

79

2019 

£'000 

 

 183,462  

 6,047  

 

 189,509  

 

 

2019 

£'000 

 1,814  

 12,503  

 825  

 -  

 

 15,142  

 414 

 EIDDO TAI               CARTREF COST ISEL
I’w Osod 

Cwblhawyd
Yn Cael ei 
Adeiladu

Eiddo 
Perchnogaeth 
Cwblhawyd

Cyfanswm y llog cyfalafol ar eiddo sy’n cael ei adeiladu oedd £429,000 (2019 £107,000).
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12. BUDDSODDI MEWN EIDDO

Prisio  

Ar ddechrau’r flwyddyn 

Ychwanegiadau 

Gwarediadau 

Ailbrisio eiddo rhent y farchnad  

 

Ar Ddiwedd y Flwyddyn 

2020 

 Cyfanswm 

£'000 

 

 4,457  

 3  

( 979) 

( 799) 

 

 2,682  

2019 

Cyfanswm 

£'000 

 

 4,384  

 17  

( 340) 

 396  

 

 4,457 

13. EIDDO, PEIRIANNAU AC OFFER – ARALL

Cafodd yr eiddo buddsoddi ei brisio’n broffesiynol gan Savills and Bruton Knowles, priswyr allanol 
proffesiynol, rhwng Mehefin 2018 ac Ebrill 2019, yn unol â Llawlyfr Gwerthuso a Phrisio Sefydliad 
Brenhinol y Syrfewyr Siartredig. Mae’r prisiad wedi’i godi gan Fynegai Prisiau Tai Cymru ar 31 Mawrth 
2020. Mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr wedi asesu gwerth teg y buddsoddiad ac yn eu barn hwy yn credu 
bod y gost a ddangosir yn adlewyrchu gwerth teg ar 31 Mawrth 2020.

                                           £'000          £'000          £'000         £'000          £'000         £'000        £'000  
Cost                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   
Ar ddechrau’r flwyddyn           592          1,802              376          1,588                  -              168        4,526  
Ychwanegiadau                             -                  -                 11                19                  -                10              40  
Gwarediadau                                 -                  -                  -              ( 2)                   -                  -             ( 2) 

                                                                                                                                                                               
Ar Ddiwedd y Flwyddyn       592          1,802              387          1,605                   -              179         4,564  

                                                                                                                                                                               
Dibrisiant                                                                                                                                                                  
Ar ddechrau’r flwyddyn        ( 142)           ( 199)           ( 183)         ( 1,176)                   -            ( 111)       ( 1,811) 
Gwarediadau                                 -                  -                  -                 2                  -                  -                 2  
Tâl am y flwyddyn                   ( 12)             ( 36)             ( 38)           ( 127)                   -            ( 10)         ( 223) 

                                                                                                                                                                              
                                                                                               

Ar Ddiwedd y Flwyddyn    ( 154)          ( 236)          ( 222)       ( 1,301)                    -          ( 121)     ( 2,032) 
                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                               

Gwerth Llyfr Net                                                                                                                                                     
Ar ddiwedd y flwyddyn           438          1,567              166             304                   -               58         2,532  

                                                                                                                                                                               
Ar ddechrau’r flwyddyn          450          1,603              193              412                   -                57          2,715  

                                                                                                                                                                              
                                                                                              

Rhydd-
ddaliad

Lesddaliad  
hir/byr

Gwella 
adeiladau

Asedau 
gwasanaeth

Cerbydau Dodrefn  
ac Offer

Cyfanswm

TIR AC ADEILADAU

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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14. BUDDSODDIADAU – BENTHYCIADAU PRYNU CARTREF

15. DYLEDWYR GOHIRIEDIG

 

Cost 

Ar ddechrau’r flwyddyn 

Ychwanegiadau 

Gwarediadau 

 

Ar Ddiwedd y Flwyddyn

Cyfanswm

£'000 

 

 

 3,151  

 359  

( 160) 

 

 3,350  

Grant gohiriedig 

Llog rhagdaledig 

 

Eiddo wedi’i gwblhau a ddelir i’w ailwerthu / Stoc cynnal a chadw

2020 

 £'000 

  

 2,303  

 1,139 

  

 3,442 

2019 

 £'000 

  

 1,189  

 1,118 

  

 2,307 

16. STOC

Eiddo wedi’i gwblhau a ddelir i’w ailwerthu / Stoc cynnal a chadw

2020 

 £'000 

  

 571

2019 

 £'000 

  

935

17. DYLEDWYR

Ôl-ddyledion rhent a thâl gwasanaeth 

Llai: darpariaeth ar gyfer dyledion drwg ac amheus 

 

 

Dyledwyr eraill 

Symiau sy’n ddyledus gan endidau Grŵp eraill 

Rhagdaliadau ac incwm cronedig

2020 

 £'000 

  

  1,252  

( 555) 

 

 697  

 135  

 -  

 102 

  

 934 

2019 

 £'000 

  

 952  

( 372) 

 

 580  

 62  

 4  

 115 

  

 761 
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18. CREDYDWYR: SYMIAU SY’N DDYLEDUS O FEWN 
BLWYDDYN

Rhagdalu rhent a thâl gwasanaeth 

Benthyciadau banc a gorddrafftiau 

Grantiau tai cymdeithasol a grantiau eraill a dderbyniwyd ymlaen llaw 
Grant i’w hamorteiddio o fewn 1 flwyddyn 

Ailgylchu’r grant cyfalaf a’r gronfa enillion gwarediadau 
Rhwymedigaeth pensiwn (gweler nodyn 21) 

Credydwyr cyfalaf eraill 

Swm taladwy i endidau Grŵp eraill 

Trethiant a nawdd cymdeithasol 

Croniadau ac incwm gohiriedig 

Credydwyr eraill 

2020 

 £'000 

 

 ( 354) 

( 1,421) 

( 2,214) 

( 729) 

( 664) 

( 173) 

( 702) 

( 247) 

 -  

( 421) 

( 1,990) 

 

( 8,915)

2019 

 £'000 

 

 ( 317) 

( 2,110) 

( 13) 

( 683) 

( 955) 

 -  

( 133) 

( 55) 

 -  

( 488) 

( 1,587) 

 

( 6,341)

Gweddill a ddygwyd ymlaen 

Ychwanegu: cronfeydd sy’n deillio o werthiannau eiddo 
Llai: cronfeydd a gymhwyswyd yn ystod y flwyddyn 
 

2020 

 £'000 

 

 ( 955) 

 623  

( 332) 

 

( 664)

2019 

 £'000 

 

( 727) 

( 364) 

 136  

 

( 955)

AILGYLCHU’R GRANT CYFALAF A’R GRONFA ENILLION GWAREDIADAU

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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19. CREDYDWYR: SYMIAU SY’N DALADWY AR ÔL MWY 
NAG UN FLWYDDYN

Benthyciadau 

Premiwm ar ddyroddi bondiau 

Grantiau 

Rhwymedigaeth pensiwn (gweler nodyn 21)

2020 

 £'000 

 

( 74,105) 

( 5,163) 

( 112,249) 

( 628) 

 

( 192,145)

2019 

 £'000 

 

( 66,308) 

( 5,392) 

( 104,378) 

( 1,948) 

 

( 178,026)

Incwm gohiriedig – grantiau Llywodraeth 

Ar 1 Ebrill 2019 

Grantiau derbyniadwy 

Amorteiddiad i’r Datganiad Incwm Cynhwysfawr 
 

Ar 31 Mawrth 2020 

 

Dyledus o fewn 1 flwyddyn 

Dyledus ar ôl 1 flwyddyn

2020 

 £'000 

 

 

( 105,061) 

( 8,646) 

 729  

 

( 112,978) 

 

( 729) 

( 112,249)

2019 

 £'000 

 

 

( 101,326) 

( 4,417) 

 683  

 

( 105,061) 

 

( 683) 

( 104,378)

Cyfanswm cronedig y grant cyfalaf a dderbyniwyd neu sy’n dderbyniadwy ar ddyddiad y Datganiad 
o’r Sefyllfa Ariannol yw £126,039,000 (2019 £117,440,000).
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19. CREDYDWYR: SYMIAU SY’N DALADWY AR ÔL MWY 
NAG UN FLWYDDYN (parhad)

Mae benthyciadau ad-daladwy drwy randaliadau yn ddyledus fel a ganlyn: 
 

 

 

Ymhen 5 mlynedd neu fwy 

Rhwng dwy a phum mlynedd 

Rhwng un a dwy flynedd 

 

 

Mewn 1 flwyddyn neu lai

2020 

 £'000 

 

( 56,431) 

( 16,054) 

( 1,620) 

 

( 74,105) 

( 1,421) 

 

( 75,526)

2019 

 £'000 

 

( 58,569) 

( 6,277) 

( 1,462) 

 

( 66,308) 

( 2,110) 

 

( 68,418)

Cyfleusterau benthyg sydd heb eu tynnu 

 

 

 

Ar ddiwedd y flwyddyn dyma’r cyfleusterau benthyg sydd heb eu tynnu 
oedd ar gael i’r Gymdeithas

2020 

 £'000 

 

  

29,000 

2019 

 £'000 

 

 

 19,000  

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.

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.

20. CYFALAF CYFRANDDALIADAU

Cyfranddaliadau o £1 yr un wedi’u dyroddi a’u talu’n llawn: 

Ar Ddechrau’r Flwyddyn 

Dyroddwyd yn ystod y flwyddyn 

Canslwyd yn ystod y flwyddyn 

 

Ar Ddiwedd y Flwyddyn 

2020 

£ 

 

 

 58  

 -  

( 47) 

 

 11 

2019 

 £ 

 

 

 62  

 1  

( 5) 

 

 58 

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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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 2020 oedd £103,000 (2019: £97,000).  
 
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 y flwyddyn 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 Mawrth 2020                            31 Mawrth 2019 

                                                                                                         (£000s)                                            (£000s) 

 

Gwerth teg asedau’r cynllun                                                             5,402                                               5,301  

Gwerth presennol rhwymedigaeth buddiannau diffiniedig          6,203                                               7,249  

Diffyg yn y cynllun                                                                               (801)                                              (1,948) 

Gwarged heb ei gydnabod                                                                        -                                                      -  

Ased buddion diffiniedig (rhwymedigaeth) i’w gydnabod              (801)                                              (1,948) 
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21. CYNLLUNIAU BUDD-DALIADAU YMDDEOL (parhad)
CYSONI BALANSAU AGOR A CHAU’R RHWYMEDIGAETH BUDDIANNAU DIFFINIEDIG

                                                                                                                                                                 Cyfnod o 
                                                                                                                                            31 Mawrth 2019 hyd 
                                                                                                                                                    31 Mawrth 2020 
                                                                                                                                                                    (£000s) 

 
Ymrwymiad buddion diffiniedig ar ddechrau’r cyfnod                                                                           7,249  
Cost gwasanaeth cyfredol                                                                                                                              84  
Treuliau                                                                                                                                                                 6  
Costau llog                                                                                                                                                       166  
Cyfraniadau aelodau                                                                                                                                         -  
Colledion actiwaraidd (enillion) oherwydd profiad y cynllun                                                                    142  
Colledion actiwaraidd (enillion) oherwydd newidiadau mewn tybiaethau demograffig                      (58) 
Colledion actiwaraidd (enillion) oherwydd newidiadau mewn tybiaethau ariannol                           (906) 
Buddion a dalwyd a threuliau                                                                                                                    (480)  
Defined benefit obligation at end of period                                                                                             6,203 

CYSONI BALANSAU AGOR A CHAU GWERTH TEG ASEDAU’R CYNLLUN

                                                                                                                                                                 Cyfnod o 
                                                                                                                                            31 Mawrth 2019 hyd 
                                                                                                                                                    31 Mawrth 2020 
                                                                                                                                                                    (£000s) 

 
Gwerth teg asedau’r cynllun ar ddechrau’r cyfnod                                                                                5,301  
Incwm llog                                                                                                                                                         122  
Profiad ar asedau’r cynllun (ac eithrio symiau sydd wedi’u cynnwys mewn incwm llog)                      214  
Cyfraniadau cyflogwr                                                                                                                                   245  
Cyfraniadau aelodau                                                                                                                                         -  
Buddion a dalwyd a threuliau                                                                                                                    (480) 
Fair value of plan assets at end of period                                                                                                5,402 

Yr adenillion gwirioneddol ar asedau’r cynllun (gan gynnwys unrhyw newidiadau yn y gyfran o asedau) 
yn ystod y cyfnod o 31 Mawrth 2019 hyd 31 Mawrth 2020 oedd £336,000. 

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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21. CYNLLUNIAU BUDD-DALIADAU YMDDEOL (parhad)
COSTAU BUDDIANNAU DIFFINIEDIG A GYDNABYDDIR YN Y DATGANIAD INCWM CYNHWYSFAWR

                                                                                                                                                                 Cyfnod o 
                                                                                                                                            31 Mawrth 2019 hyd 
                                                                                                                                                    31 Mawrth 2020 
                                                                                                                                                                    (£000s) 

 
Cost gwasanaeth cyfredol                                                                                                                              84  
Treuliau                                                                                                                                                                 6  
Costau llog net                                                                                                                                                  44  
Costau buddiannau diffiniedig a gydnabyddir yn y Datganiad Incwm Cynhwysfawr (SoCI)             134 

COSTAU BUDDION DIFFINIEDIG A GYDNABYDDIR MEWN INCWM CYNHWYSFAWR ARALL

                                                                                                                                                                 Cyfnod o 
                                                                                                                                            31 Mawrth 2019 hyd 
                                                                                                                                                    31 Mawrth 2020 
                                                                                                                                                                    (£000s) 

 

Profiad ar asedau’r cynllun (ac eithrio symiau sydd wedi’u cynnwys mewn costau llog net)  

– enillion (colled)                                                                                                                                              214  

Enillion a cholledion profiad sy’n codi o rwymedigaethau’r cynllun – ennill (colled)                           (142) 

Effeithiau newidiadau yn y tybiaethau demograffig sy’n sail i werth presennol yr                      

ymrwymiad buddion diffiniedig – ennill (colled)                                                                                           58  

Effeithiau newidiadau yn y tybiaethau ariannol sy’n sail i werth   
presennol yr ymrwymiad buddion diffiniedig – ennill (colled)                                                                  906  

Cyfanswm enillion a cholledion actiwaraidd (cyn y cyfyngiad   
oherwydd nad yw peth o’r gwarged yn adnabyddadwy) – ennill (colled)                                           1,036  

Cyfanswm sy’n cael ei gydnabod mewn Incwm Cynhwysfawr Arall – ennill (colled)                         1,036 

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2020



                                                                                                              31 Mawrth 2020          31 Mawrth 2019 
                                                                                                                               (£000s)                          (£000s) 

 
Ecwiti byd-eang                                                                                                          790                                892  
Adenillion absoliwt                                                                                                      282                                459  
Cyfleon gofidus                                                                                                           104                                  96  
Gwerth cymharol credyd                                                                                           148                                  97  
Premiymau risg amgen                                                                                              378                                306  
Cronfa o gronfeydd rhagfantoli                                                                                    3                                  24  
Dyledion marchnadoedd datblygol                                                                          164                                 183  
Rhannu risg                                                                                                                  182                                160  
Gwarantau sy’n gysylltiedig ag yswiriant                                                                166                                152  
Eiddo                                                                                                                              119                                 119  
Seilwaith                                                                                                                       402                                278  
Dyled breifat                                                                                                                109                                   71  
Credyd hylifol oportiwnistaidd                                                                                   131                                     -  
Cronfa bondiau corfforaethol                                                                                   308                                247  
Credyd hylifol                                                                                                                  2                                     -  
Eiddo prydles hir                                                                                                            93                                  78  
Incwm gwarantedig                                                                                                    205                                190  
Buddsoddiadau ar sail rhwymedigaethau                                                            1,793                              1,939  
Asedau cyfredol net                                                                                                     23                                   10  
Cyfanswm asedau                                                                                                  5,402                             5,301 
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21. CYNLLUNIAU BUDD-DALIADAU YMDDEOL (parhad)
ASEDAU

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.

                                                                                                                              Disgwyliad oes yn 65 oed
(Blynyddoedd) 

 
Dyn yn ymddeol yn 2020                                                                                                                                 21.5 
Menyw yn ymddeol yn 2020                                                                                                                           23.3 
Dyn yn ymddeol yn 2040                                                                                                                                22.9 
Menyw yn ymddeol yn 2040                                                                                                                           24.5

TYBIAETHAU ALLWEDDOL
                                                                                                              31 Mawrth 2020          31 Mawrth 2019 
                                                                                                                    % y flwyddyn              % y flwyddyn 

 
Cyfradd ddisgownt                                                                                                2.35%                            2.35% 
Chwyddiant (RPI)                                                                                                    2.55%                            3.25% 
Chwyddiant (CPI)                                                                                                    1.55%                            2.25% 
Twf  cyflog                                                                                                               2.55%                            3.25% 
Lwfans ar gyfer cymudo pensiwn am arian ar ymddeoliad                                         75% o’r 

lwfans 
uchaf

75% o’r 
lwfans 
uchaf

Mae’r tybiaethau marwolaethau a fabwysiadwyd ar 31 Mawrth 2020 
yn awgrymu’r disgwyliad oes canlynol:

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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22. OFFERYNNAU ARIANNOL

Asedau ariannol a fesurir ar swm heb ei ddisgowntio sy’n dderbyniadwy: 
Ôl-ddyledion rhent 

Symiau sy’n ddyledus gan endidau grŵp eraill 
Dyledwyr eraill 

Stoc 

Arian yn y banc ac mewn llaw 

 

 

 

Rhwymedigaethau ariannol ar swm heb ei ddisgowntio sy’n daladwy: 
Benthyciadau 

Credydwyr cyfalaf 

Symiau i / gan endidau grŵp eraill 

Trethiant a nawdd cymdeithasol 

Credydwyr eraill

2020 

 £'000 

 

 

 696  

 -  

 135  

 571  

 4,913 

  

 6,315  

 

 

( 75,526) 

( 702) 

( 247) 

 -  

( 639) 

 

( 77,114)

2019 

 £'000 

 

  

580  

 -  

 62  

 935  

 3,329 

  

 4,906  

 

 

( 68,418) 

( 133) 

( 55) 

 -  

( 258) 

 

( 68,864)

Crynhoir gwerthoedd cario asedion a rhwymedigaethau ariannol y Gymdeithas fesul categori isod:

Ceir crynodeb o incwm, costau, enillion a cholledion y Gymdeithas mewn perthynas ag offerynnau 
ariannol isod:

Incwm llog a threuliau 

 

Cyfanswm costau llog ar gyfer rhwymedigaethau ariannol

2020 

£,000 

 

 

 

( 2,591)

2019 

 £,000 

 

 

 

( 2,687)

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2020
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23. DADANSODDIAD O’R NEWIDIADAU YN Y DDYLED NET

24. RHWYMEDIGAETHAU WRTH GEFN

                                                         £'000         £'000         £'000          £'000         £'000          £'000 
                                                                                                                                                                        

Arian parod                                         3,329           1,584                  -                  -                  -            4,913 
Benthyciadau banc sy’n  
ddyledus o fewn 1 flwyddyn           ( 2,110)               716                                                    ( 28)        ( 1,422) 
Benthyciadau banc sy’n  
ddyledus ar ôl 1 flwyddyn           ( 66,308)         ( 7,797)                                                           -      ( 74,105) 

                                                                                                                                                                        
Cyfanswm                                     ( 65,089)        ( 5,497)                 0                  0            ( 28)      ( 70,614)

                                                                                                                                                  

Ar 1  
Ebrill  
2019

Llifoedd  
arian

Symudiadau 
gwerth teg

Symudiadau 
cyfnewid 

tramor

Symudiadau 
eraill nad 
ydynt yn 

arian parod

Ar 31 
Mawrth 

2020

Ar 31 Mawrth 2020, nid oedd unrhyw rwymedigaethau wrth gefn (2019: 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 Grŵp 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.  
 

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL

CYMDEITHAS TAI NEWYDD (1974) CYF.
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25. YMRWYMIADAU ARIANNOL

26. DIGWYDDIADAU ÔL-FANTOLEN

Gwariant cyfalaf 

Wedi’i gontractio, llai ei ardystio 

 

Awdurdodwyd ond heb ei gontractio 

2020 

 £'000 

 

 

 26,027  

 

 

 4,528 

2019 

 £'000 

 

  

 16,154  

 

 

 2,637 

Taliadau sy’n ddyledus: 

O fewn 1 flwyddyn 

Rhwng dwy a phum mlynedd 

Dros bum mlynedd 

2020 

 £'000 

 

 

 10  

 30  

 -  

 

 40 

2019 

 £'000 

 

 

 15  

 40  

 1  

 

 56 

Caiff y gwariant hwn ei ariannu gan gyfuniad o grantiau gan Lywodraeth Cymru a chyllid preifat.

 

Prydlesi Gweithredu  

Mae cyfanswm y taliadau prydles lleiaf yn y dyfodol ar gyfer y Gymdeithas o dan Brydlesi Gweithredu 

na ellir eu canslo fel a ganlyn:

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 

Rhent wythnosol gros

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

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 2020 oedd 
£Dim (2019 £438). 

Enw                                   Swydd                                                                                  2020             2019 
                                                                                                                                      £                    £ 

Steven Gammon            Board member                                                                      113               108 
Shani Payter                   Board member                                                                     115               109

Adroddiad Blynyddol a Datganiad Cyfrifon 2020
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28. CYSONI’R DATGANIAD INCWM A GWARIANT O DAN GAAP Y DU Â’R DATGANIAD INCWM 
CYNHWYSFAWR O DAN FRS102

CYFRIF INCWM A 
GWARIANT

GAAP 
Presennol

Amorteiddio 
Grantiau Tai 

Cymdeithasol

Addasiad i Werth 
Teg parthed diffyg 

pensiwn

Mwy o ddibrisiant 
oherwydd nad yw’r 

grant wedi’i 
wrthbwyso mwyach 

yn erbyn eiddo

Ailddosbarthu ac 
ailbrisio Eiddo 

Rhent y Farchnad

Symudiad mewn 
croniad tâl gwyliau

Cydnabod 
rhwymedigaeth 

y Gronfa 
Bensiwn

Gwrthdroi grant 
wedi’i 

amorteiddio ar 
eiddo a 

werthwyd

Llai o ddibrisiant ar 
addasiad 

Buddsoddiad Rhent 
Marchnad

FRS 102
DATGANIAD INCWM 

CYNHWYSFAWR

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Trosiant 17,968 729 18,697 Trosiant

Costau Gweithredu (13,711) (21) (431) 0 177 (48) 31 (14,003) Costau Gweithredu

Gwarged Gweithredu 4,257 729 (21) (431) 0 0 177 (48) 31 4,694 Gwarged Gweithredu

Ennill (colled) ar waredu 
eiddo, peiriannau ac offer

0 0
Ennill (colled) ar waredu eiddo, 
peiriannau ac offer

Llog derbyniadwy 37 37 Llog derbyniadwy

Costau llog ac ariannu (2,591) (44) (2,635) Costau llog ac ariannu

Symudiad mewn gwerth 
teg offerynnau ariannol

0 0
Symudiad mewn gwerth teg 
offerynnau ariannol

Symudiad wrth brisio 
Eiddo Buddsoddi 

0 (799) (799)
Symudiad wrth brisio Eiddo 
Buddsoddi 

(Colled) / enillion 
actiwaraidd o ran 
cynlluniau pensiwn

0 1,036 1,036
(Colled) / enillion actiwaraidd o 
ran cynlluniau pensiwn

Gwarged/(diffyg) cyn 
trethiant

1,703 729 (21) (431) (799) 0 1,169 (48) 31 2,333
Gwarged/(diffyg) cyn 
trethiant

Trethiant 0 0 Trethiant

Gwarged am y flwyddyn 1,703 729 (21) (431) (799) 0 1,169 (48) 31 2,333 Gwarged am y flwyddyn
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29. CYSONI’R DATGANIAD INCWM A GWARIANT O DAN GAAP Y DU Â’R DATGANIAD INCWM 
CYNHWYSFAWR O DAN FRS102

MANTOLEN
GAAP  
y DU 

Presennol

Cynnydd 
mewn tâl 
dibrisiant

Eiddo rhent y 
farchnad wedi’i 

ailddosbarthu fel 
eiddo buddsoddi ac 

wedi’i ailbrisio

Grant Tai 
Cymdeithasol/Gra

nt Cyfalaf arall 
wedi’i 

ailddosbarthu fel 
Incwm Gohiriedig

Eiddo 
masnachol a 

ail-
ddosbarthwyd 

fel eiddo 
buddsoddi

Croniad
au ar 

gyfer tâl 
gwyliau

Amorteiddio 
grantiau

Gwrthdroi 
diffyg Cronfa 

Pensiwn 
Gwasanaeth y 

Gorffennol

Recognition of 
Past Service 

Pension Fund 
deficit

Addasu i 
Werth Teg 

Diffyg 
Pensiwn

FRS 102 DATGANIAD O’R SEFYLLFA ARIANNOL

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Asedau sefydlog diriaethol Asedau sefydlog diriaethol

Eiddo tai yn ôl cost dibrisiedig 219,254 (8,566) (3,200) 277 207,765 Eiddo tai yn ôl cost dibrisiedig

Eiddo tai ar y prisiad 0 Eiddo tai ar y prisiad

Grant Tai Cymdeithasol (123,966) 110,905 13,228 (167) 0 Grant Tai Cymdeithasol

Grantiau cyfalaf eraill Grantiau cyfalaf eraill

Eiddo masnachol ar y prisiad Eiddo masnachol ar y prisiad

Asedau sefydlog diriaethol eraill ar gost 
dibrisiedig

2,532 2,532
Asedau sefydlog diriaethol eraill ar gost 
dibrisiedig

Buddsoddiadau Buddsoddiadau

Eiddo Buddsoddi (Masnachol) Eiddo Buddsoddi (Masnachol)

Eiddo Buddsoddi (rhent y farchnad 
breswyl)

0 2,682 2,682
Eiddo Buddsoddi (rhent y farchnad 
breswyl)

Benthyciadau Cymorth Prynu 3,350 3,350 Benthyciadau Cymorth Prynu

Grantiau Tai Cymdeithasol – Buddsoddiadau (2,074) 2,074 Grantiau Tai Cymdeithasol – Buddsoddiadau 

Dyledwyr Gohiriedig 3,442 3,442 Dyledwyr Gohiriedig

Asedau cyfredol Asedau cyfredol

Eiddo ar werth 571 571 Eiddo ar werth

Stocrestrau Stocrestrau

Dyledwyr 934 934 Dyledwyr

Asedau treth ohiriedig Asedau treth ohiriedig

Arian yn y banc ac mewn llaw 4,913 4,913 Arian yn y banc ac mewn llaw

CREDYDWYR: SYMIAU SY’N DDYLEDUS 
O FEWN UN FLWYDDYN

(7,983) (729) (31) (173)
CREDYDWYR: SYMIAU SY’N DDYLEDUS 
O FEWN UN FLWYDDYN

Asedau cyfredol net (2,136) (2,497) Asedau cyfredol net

CYFANSWM ASEDAU, LLAI 
RHWYMEDIGAETHAU CYFREDOL

100,974 217,274
CYFANSWM ASEDAU, LLAI 
RHWYMEDIGAETHAU CYFREDOL

Credydwyr: symiau sy’n daladwy ar ôl 
mwy nag 1 flwyddyn

Credydwyr: symiau sy’n daladwy ar ôl 
mwy nag 1 flwyddyn

Benthyciadau (74,105) (74,105) Benthyciadau

Credydwyr eraill (5,163) (5,163) Credydwyr eraill

Costau ariannu gohiriedig 0 0 Costau ariannu gohiriedig

Cronfa Grant Cyfalaf wedi’i Ailgylchu 0 0 Cronfa Grant Cyfalaf wedi’i Ailgylchu

Incwm gohiriedig (Grantiau) 0 (112,249) (112,249) Incwm gohiriedig (Grantiau)

Asedau net ac eithrio rhwymedigaeth 21,706 (8,566) (518) 0 277 (31) 13,228 (167) (173) 0 25,757 Asedau net ac eithrio rhwymedigaeth 

Rhwymedigaeth Cronfa Bensiwn 0 (628) 0 (628) Rhwymedigaeth Cronfa Bensiwn

ASEDAU NET 21,706 (8,566) (518) 0 277 (31) 13,228 (167) (801) 0 25,129 ASEDAU NET

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL
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29. CYSONI’R DATGANIAD INCWM A GWARIANT O DAN GAAP Y DU Â’R DATGANIAD INCWM 
CYNHWYSFAWR O DAN FRS102 (parhad) 

MANTOLEN
GAAP  
y DU 

Presennol

Cynnydd 
mewn tâl 
dibrisiant

Eiddo rhent y 
farchnad wedi’i 

ailddosbarthu fel 
eiddo buddsoddi ac 

wedi’i ailbrisio

Grant Tai 
Cymdeithasol/Gra

nt Cyfalaf arall 
wedi’i 

ailddosbarthu fel 
Incwm Gohiriedig

Eiddo 
masnachol a 

ail-
ddosbarthwyd 

fel eiddo 
buddsoddi

Croniad
au ar 

gyfer tâl 
gwyliau

Amorteiddio 
grantiau

Gwrthdroi 
diffyg Cronfa 

Pensiwn 
Gwasanaeth y 

Gorffennol

Recognition of 
Past Service 

Pension Fund 
deficit

Addasu i 
Werth Teg 

Diffyg 
Pensiwn

FRS 102 DATGANIAD O’R SEFYLLFA ARIANNOL

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

CYFALAF A CHRONFEYDD WRTH GEFN CYFALAF A CHRONFEYDD WRTH GEFN

Cronfa Refeniw Wrth Gefn ar 1/4/2019 20,004 (8,135) 281 0 247 (31) 12,499 (119) (1,970) 21 22,796 Cronfa Refeniw Wrth Gefn ar 1/4/2019

Gwarged am y flwyddyn 1,702 (431) (799) 0 31 0 729 (48) 1,169 (21) 2,333 Gwarged am y flwyddyn

Cronfa Refeniw Wrth Gefn ar 31/3/2020 21,706 (8,566) (518) 0 277 (31) 13,227 (167) (801) 0 25,129 Cronfa Refeniw Wrth Gefn ar 31/3/2020

NODIADAU SY’N YMWNEUD Â’R  
DATGANIADAU ARIANNOL


