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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

Mae'r ymddiriedolwyr sydd hefyd yn gyfarwyddwyr yr elusen at ddibenion Deddf Cwmnïau 2006, yn cyflwyno eu 

hadroddiad gyda datganiadau ariannol yr elusen am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020. Mae'r ymddiriedolwyr 

wedi mabwysiadu darpariaethau Cyfrifyddu ac Adrodd gan Elusennau: Datganiad o Arfer a Argymhellir sy'n berthnasol 

i elusennau sy'n paratoi eu cyfrifon yn unol â'r Safon Adrodd Ariannol sy'n berthnasol yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon 

(FRS 102) (yn weithredol 1 Ionawr 2019). 

  
AMCANION A GWEITHGAREDDAU 
Nodau ac amcanion 
Dibenion ein helusen fel y cofnodir hwy ym memorandwm cymdeithasu'r cwmni yw: - 
 
Cadw er budd pobl Tref Aberteifi a'r Genedl dreftadaeth hanesyddol, bensaernïol ac adeiladol a all fodoli yn Nhref 

Aberteifi a'r cyffiniau mewn adeiladau (gan gynnwys unrhyw adeiladau fel y'u diffinnir yn adran 336 Deddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990) o harddwch arbennig, neu o ddiddordeb hanesyddol neu adeiladol arbennig.  
 
Gweithgareddau arwyddocaol 
Ffocws gwaith yr ymddiriedolaeth yw adfer a chadw Castell Aberteifi er budd pobl Tref Aberteifi a'r Genedl. Mae Castell 

Aberteifi yn Heneb Gofrestredig o bwysigrwydd anferth yng nghyswllt treftadaeth a diwylliant Cymru fel safle'r 

digwyddiad a gaiff ei gyfrif fel yr Eisteddfod gyntaf ym 1176. Yn ystod 900 mlynedd ei hanes mae'r safle wedi 

chwarae amryw rôl wahanol ac mae ei esblygiad yn parhau hyd heddiw. 
  
Mae Castell Aberteifi wedi'i adfer i safon uchel yn sgil brwdfrydedd ac ymrwymiad y gymuned leol a chefnogaeth aruthrol 

gan gyllidwyr allanol. Cydnabuwyd ansawdd y gwaith hwn nid yn unig wrth i'r castell ennill Gwobr Adfer y Flwyddyn 

Channel 4 yn erbyn 27 o gystadleuwyr cryf eraill, ond hefyd gan Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon 

Llywodraeth Cymru yn ei ddisgrifiad o Gastell Aberteifi fel enghraifft ddisglair o gastell byw a oedd â swyddogaethau 

perthnasol i'r gymdeithas fodern. 
  
Mae'r ymddiriedolwyr a'r staff bellach yn gweithio i sicrhau y gall Castell Aberteifi fod yn hollol gynaliadwy, gan greu 

refeniw digonol i ddarparu treftadaeth gref a phrofiad addysgiadol wrth gynnal ffabrig yr ased treftadol. 
  
Mae Castell Aberteifi yn denu ymwelwyr o ardal ddaearyddol eang ac, yn ogystal â rhannu gwybodaeth gyda'r ymwelwyr 

hyn am hanes a threftadaeth yr ardal, mae'r mewnlifiad o ymwelwyr wedi cael effaith gadarnhaol sylweddol ar fusnesau 

Aberteifi a'r economi leol. Gall ymwelwyr aros o fewn waliau'r safle hanesyddol er mwyn dathlu, dysgu, cyflawni 

gweithgaredd busnes a bwyta. Yn ogystal mae nifer fawr o drigolion lleol a phlant ysgol yn manteisio ar ddigwyddiadau 

diwylliannol, addysgol ac adloniadol y safle. Mae'r ystod eang o weithgareddau sy'n cael eu cynnal ar y safle yn rhoi 

darlun ehangach o stori nodedig y castell.  
  
Budd cyhoeddus 
Mae'r Ymddiriedolwyr wedi adolygu effaith yr Elusen ar bobl Ceredigion gan ystyried canllawiau'r Comisiwn Elusennau 

ar fudd y cyhoedd ac maent yn credu bod cynnal a chadw'r heneb hanesyddol hon, yn ogystal ag addysgu’r cyhoedd, er 

budd y cyhoedd.  
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

  
CYFLAWNIAD A PHERFFORMIAD 
Gweithgareddau elusennol 
Er mwyn cyflawni ei hamcanion elusennol, mae angen i'r ymddiriedolaeth sefydlu cynaliadwyedd tymor hir y castell trwy 

greu digon o arian i gynnal ac yswirio strwythur mewnol ac allanol y safle, i gadw'r adeiladau'n gynnes ac yn lân, i groesawu 

ymwelwyr a rhoi gwybodaeth iddynt am hanes a threftadaeth ddiwylliannol y safle, i gynnal ac adnewyddu'r arddangosfeydd, 

i drefnu adloniant, i ddarparu llety i grwpiau diwylliannol a threftadaeth a chynnal y gerddi, a’r cyfan wrth sicrhau diogelwch 

y cyhoedd. 
  

Treftadaeth 
Parhaodd nifer yr ymwelwyr yn gryf yn 2019/20, er nad oedd yr hwb a gafwyd drwy ennill gwobr Adferiad y Flwyddyn 

Channel 4 mor amlwg gan arwain at ostwng y niferoedd ychydig. Lleihaodd yr incwm o daliadau mynediad ychydig hefyd 

yn 2019/20, ond roedd yn parhau yn galonogol o uchel. Daw ymwelwyr o bell i weld yr adferiad ac i ddysgu rhagor am hanes 

unigryw’r safle.                         

 

Mae COVID-19 wedi effeithio’n ddifrifol ar niferoedd yr ymwelwyr yn rhan olaf 2019/20 ac i 2020/21.                                           

 

Sefydlodd y castell gysylltiadau pellach â sefydliadau treftadaeth a diwylliannol yng Nghymru. Mae’r safle’n dal i gynnal 

sgyrsiau â ffocws lleol gan Glen Johnson. Ni fu’n bosibl cael arddangosfeydd allanol yn 2020/21 oherwydd y pandemig 

parhaus. Fodd bynnag, gwnaethpwyd ceisiadau grant i osod mwy o arddangosiadau rhyngweithiol yn Green House yn y 

Castell a ddylai helpu i ddenu ymwelwyr yn y dyfodol ac a allai hefyd hwyluso mynediad ar-lein at y Castell pe byddem yn 

wynebu cyfnodau pellach o gyfyngiadau clo o ganlyniad i COVID 19. Mae trafodaethau’n mynd rhagddynt i sefydlu “Archif 

Aberteifi a’r Cylch” yn y Castell a hwnnw’n seiliedig i raddau helaeth ar gasgliadau Glen Johnson. 

 

Roedd teithiau o’r safle’n boblogaidd o hyd yn 2019/20 ac maent yn ffordd wych o gyfoethogi profiad ymwelwyr yn y castell. 

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19 yn 2020/21, bu llai o alw am deithiau ond cynhaliwyd rhai a addaswyd yn arbennig.  

 

Cynhaliwyd teithiau thema fel yr Helfa Wy Pasg a’r Teithiau Calan Gaeaf, a buont yn boblogaidd unwaith eto, er bod teithiau 

felly wedi’u canslo eto yn ystod 2020-21. Yn lle’r ail un, mae’r gwirfoddolwyr wedi cyfrannu’n ddiweddar at gynhyrchu 

ffilm “Ysbrydion Castell Aberteifi” (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg) a ddangoswyd yn Ystafell y Tŵr ac a wnaethpwyd 

ar gael hefyd i’r cyhoedd ar-lein er mawr clod.                          

  
Iaith a Diwylliant 
Un o uchafbwyntiau 2019 i Aberteifi oedd cynnal Seremoni Cyhoeddi’r Eisteddfod Genedlaethol. Er bod Tregaron yn 

fuddugol i gynnal yr Eisteddfod Genedlaethol a drefnwyd yn wreiddiol ar gyfer mis Awst 2020 (ond sydd ar y gweill bellach 

ar gyfer mis Awst 2021) gwnaethpwyd cynnig llwyddiannus i gynnal Seremoni’r Cyhoeddi, a’r cynnig hwnnw’n cael ei 

gefnogi ymhellach gan yr angen i gydnabod cyfraniad unigryw Castell Aberteifi yn lleoliad yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf 

erioed ym 1176. 

 

Yn sgil partneriaethau â Nant Gwrtheyrn a Phrifysgol Aberystwyth, bu Castell Aberteifi yn flaenllaw o ran cyrsiau addysg 

Cymraeg i oedolion yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r cyrsiau hyn yn darparu incwm cynaliadwy sy’n unol â gwerthoedd y 

safle. Cynhaliwyd dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion wythnosol yn Nhŷ Cadwgan hyd at fis Mawrth 2020, gyda Chyrsiau 

Preswyl Cymraeg Nant Gwrtheyrn yn llwyddiannus unwaith eto yn 2019/20. Ni chynhaliwyd cyrsiau Aberystwyth ar y safle 

ers mis Mawrth 2020, ond bwriedir ailddechrau’r rhain cyn gynted ag y bydd y cyfyngiadau’n caniatáu. Mae Nant Gwrtheyrn 

wedi gwneud archebion dros dro ar gyfer eu cyrsiau preswyl ar gyfer chwarter cyntaf 2021, gan ddibynnu unwaith eto ar y 

cyfyngiadau a fydd ar waith ar y pryd.    

 

Yn ystod haf 2019 gwnaeth partneriaeth barhaus y Castell â Theatr Mwldan ddwyn ffrwyth unwaith eto, a rhaglen yr haf yn 

denu ymwelwyr o bob cwr ac yn gosod y Castell ar y map o ran lleoliadau adloniant mwyaf poblogaidd yr ardal. Y gobaith 

oedd ailadrodd y patrwm hwn gyda rhaglen debyg wedi’i chynllunio ar gyfer Haf 2020. Fodd bynnag, yn syth cyn cyhoeddi 

rhaglen yr haf, cyrhaeddodd COVID 19 gan olygu bod rhaid adolygu’r cynlluniau a wnaed. Ers hynny, mae’r rhaglen wedi’i 

gohirio hyd fis Gorffennaf 2021, er na wyddwn eto a fydd digwyddiadau felly’n bosibl.                                                                      

 

Parhaodd y Castell i hwyluso clybiau a chymdeithasau lleol yn 2019-20 gyda’r gweithgareddau’n cynnwys cerddoriaeth telyn 

i blant ac oedolion ifanc, gwnïo, barddoniaeth, ffotograffiaeth ac achyddiaeth. 
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

  
Y Gymuned Leol  

Mae Castell Aberteifi wedi ymrwymo i fod yn ganolbwynt i’r gymuned leol. Yn ystod y cyfnod adrodd, cynhaliodd y 

Castell ddigwyddiadau lleol gan gynnwys Parêd Llusernau Blynyddol Aberteifi ac, am y tro cyntaf yn ystod mis Awst 

2019, cyd-gynhaliodd y Castell Ŵyl Fwyd ac Afon Aberteifi mewn partneriaeth â Menter Aberteifi. Roedd y Castell 

hefyd yn falch o weithio gyda CERED i gynnal yr ail Barêd Dydd Gŵyl Dewi yn y dref ym mis Mawrth 2020 gan feithrin 

llwyddiant digwyddiad 2019 ymhellach. 

 

Bu’r castell yn llwyddiannus hefyd yn cyrraedd grwpiau cymunedol lleol eraill, gan groesawu gwirfoddolwyr o Fferm 

Ofal Clynfyw yn rheolaidd yn ogystal â myfyrwyr Bagloriaeth Cymru a llawer rhagor.          

 

Mae’r elusen yn ddiolchgar dros ben i’r tîm cryf o wirfoddolwyr sy’n gweithio i gadw’r Castell i fynd ac i wella profiad 

yr ymwelwyr a’u dealltwriaeth o’r safle. Mae oriau gwirfoddolwyr wedi parhau ar lefel uchel a gall y rheini sy’n dewis 

rhoi o’u hamser wneud hynny mewn amrywiaeth helaeth o rolau. Mae’r pandemig wedi cyfyngu ar weithgareddau 

gwirfoddoli yn 2020/21, ond mae’r grwpiau wedi parhau i roi cymorth gan gynnwys wrth gynhyrchu mygydau i staff.              

 

Addysg     

Bu gan Gastell Aberteifi gyfrifoldeb am hwyluso dysgu, yn benodol ynghylch hanes y castell, ei ddeiliaid a hanes 

cyfoethog Aberteifi ei hun. Datblygwyd cyfres o adnoddau dysgu ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1, 2 a 3 a gellir 

defnyddio’r rhain naill ai yn yr ystafell ddosbarth neu yn y castell. Parhaodd y Castell i ddenu teithiau ysgol yn rheolaidd 

yn 2019/20 – fodd bynnag, mae’r rhain yn annhebygol o ddigwydd am gryn dipyn o ganlyniad i’r pandemig. 
  
ADOLYGIAD ARIANNOL 

Sefyllfa ariannol  

Yn ystod 2019/20 gwnaeth yr Ymddiriedolaeth gynnydd sylweddol tuag at ei hamcan hunangynhaliaeth ariannol, gan 

adrodd am £2,701 o golled net. Fodd bynnag, dangosydd perfformiad allweddol yr ymddiriedolwyr yw elw ariannol cyn 

didynnu dibrisiad heblaw arian parod i ostwng gwerth asedau dros amser. Mae’r rhan fwyaf o’r codiant hwn yn ystod 

2019/20 ac o hyn ymlaen yn berthynol i’r gofyniad cyfrifyddu i ostwng gwerth £8m o asedau treftadaeth i ddim ar 

ddiwedd y brydles 125 mlynedd. Yn amlwg, nid yw gwerth yr asedau treftadaeth hyn yn lleihau mewn gwirionedd. Gan 

ychwanegu dibrisiad heblaw arian parod yn ôl, yr incwm net oedd £116,458 o’i gymharu â £36,037 yn y flwyddyn 

flaenorol. Cynyddodd refeniwiau £45,596 a lleihawyd costau £34,495, a helpwyd gan ail-gredydu rhan o’r costau ynni a 

gafodd eu gorgodi yn 2018/2019. Gostyngodd y dibrisiad heblaw arian parod £133,245 am fod gwerth Gosodiadau a 

Ffitiadau a gostiodd dros £1m yn wreiddiol wedi’i ostwng bellach i werthoedd isel.      

 

Parhaodd refeniwiau ymwelwyr ar lefel uchel yn debyg i 2018/19, ond cynyddodd refeniwiau llety 6.8% ac roedd 

incymau’r ymddiriedolaeth o 1176 i fyny 21%. Helpodd priodasau i sbarduno refeniwiau uwch yn 1176 a chynhyrchwyd 

incwm ychwanegol o logi ystafelloedd. Cafodd partneriaeth digwyddiadau’r castell â Theatr Mwldan haf llwyddiannus 

iawn yn 2019.                 

 

Cafodd is-gwmni masnachu’r ymddiriedolaeth, Cardigan Castle Enterprises Ltd, flwyddyn gref arall a bydd mewn 

sefyllfa i wneud rhodd o £133,429 i’r ymddiriedolaeth cyn diwedd mis Rhagfyr 2020. 

 

Polisi cronfeydd wrth gefn  

Mae gan yr ymddiriedolaeth £8,679,206 o gronfeydd wrth gefn cyfyngedig gan adlewyrchu’r buddsoddiad trwm mewn 

asedau treftadaeth yn y blynyddoedd diwethaf. Fel y disgrifiwyd yn yr Adolygiad Ariannol, oherwydd y gostyngiad mewn 

Dibrisiad, bu’r ymddiriedolaeth yn gallu cynhyrchu gwarged a helpodd i roi hwb i gronfeydd wrth gefn anghyfyngedig i 

£731,686 ar 31 Mawrth 2020. Ystyria’r ymddiriedolwyr fod cronfeydd wrth gefn anghyfyngedig ar lefel foddhaol mewn 

perthynas â chostau blynyddol. 
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

CYNLLUNIO AR GYFER Y DYFODOL 
Bydd cynaliadwyedd ariannol yn parhau’n brif ffocws i’r Ymddiriedolaeth. Arddangosodd y cyfnod adrodd fod dyfodol 

cynaliadwy yn hyfyw i’r Castell, gyda phriodasau a digwyddiadau’n gwneud cyfraniad mawr at y gwarged a gyflawnwyd. 

Fodd bynnag, bu’r flwyddyn ariannol gyfredol yn heriol dros ben, ac mae’r amgylchedd gweithredu yn anodd iawn ei 

ragfynegi ar hyn o bryd. I liniaru’r colledion o ganlyniad i effaith COVID-19 gymaint â phosibl, mae’r Ymddiriedolaeth 

wedi ymgeisio’n llwyddiannus am gyllid grant yn 2020/21 gan gynnwys defnyddio’r cynllun Ffyrlo, £45,000 o grant 

drwy Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru a thros £90,000 gan Gronfa Argyfwng Treftadaeth y Loteri 

Genedlaethol; bu’r olaf yn gymorth i brynu pabell ymestyn newydd a dodrefn awyr agored er mwyn i’r Castell wneud y 

mwyaf o weithrediadau diogel dros yr haf, yn ogystal â thalu treuliau gorbenion ac ailwampio’r Pafiliwn. Mae atyniadau 

newydd i gynhyrchu refeniw yn cael eu sefydlu, fel y “Gêm Ddianc” newydd yn Green House i ddarparu ffrydiau incwm 

rheolaidd newydd. Ceisiwyd cyllid grant pellach i wella natur ryngweithiol ddigidol yr arddangosfeydd yn y tŷ i aildanio 

diddordeb yn y safle, yn ogystal â gwneud y safle’n fwy hygyrch ar-lein yn y dyfodol. Y ffocws yn ystod y 12 mis nesaf 

(2020/21) fydd dychwelyd i weithrediadau arferol cyn gynted â phosibl, gan gynnwys digwyddiadau, priodasau a’r 

arddangosfeydd newydd. 

 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn parhau i chwilio am ymddiriedolwyr â sgiliau a phrofiad priodol i gynorthwyo yn natblygiad 

a chynaliadwyedd Castell Aberteifi.                 
  
STRWYTHUR, LLYWODRAETHU A RHEOLI 
Dogfen lywodraethol 
Rheolir yr elusen gan ei dogfen lywodraethol, gweithred ymddiriedaeth, ac mae'n gwmni cyfyngedig, cyfyngedig drwy 

warant, fel y'i diffinnir gan Ddeddf Cwmnïau 2006. 
  
Mae'r sefydliad yn gwmni elusennol cyfyngedig trwy warant, a gorfforwyd ar 21 Mawrth 2000 ac a gofrestrwyd fel elusen 

ar 11 Mai 2000. Sefydlwyd y cwmni dan Femorandwm Cymdeithasiad lle nodwyd amcanion a grymoedd y cwmni 

elusennol. Caiff y cwmni ei lywodraethu yn unol â'r Erthyglau Cymdeithasiad. Os bydd y cwmni'n cael ei ddirwyn i ben 

mae'n ofynnol i aelodau gyfrannu swm nad yw'n fwy na £1. 
  
Mae cyfarwyddwyr y cwmni hefyd yn ymddiriedolwyr elusen at ddibenion cyfraith elusennau. Yn unol â gofynion y 

Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad, rhaid ailethol y nifer agosaf i un rhan o dair o gyfanswm yr ymddiriedolwyr 

etholedig ym mhob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
  
Yn yr un modd â llawer iawn o elusennau eraill, mae gan yr ymddiriedolaeth is-gwmni masnachu, Cardigan Castle 

Enterprises Ltd, sy'n cyflawni'r gweithgareddau nad ydynt yn elusennol ar y safle. Mae'r cyfrifon ariannol sydd ynghlwm 

wrth yr adroddiad hwn yn cydgrynhoi gweithgareddau'r is-gwmni hwn, ond mae Nodyn 13 i'r cyfrifon yn crynhoi ei 

berfformiad. Yn ystod 2019/20, gwnaeth Cardigan Castle Enterprises Ltd elw o £134,077 a bydd hwn yn cael ei roi i'r 

ymddiriedolaeth cyn diwedd y flwyddyn galendr er mwyn cefnogi ei gweithgareddau elusennol. 
 

Recriwtio a phenodi ymddiriedolwyr newydd 
Caiff ymddiriedolwyr newydd gyfarwyddyd ar eu rhwymedigaethau cyfreithiol yn unol â chyfreithiau elusen a 

chwmni; Arweiniad y Comisiwn Elusennau ar fudd cyhoeddus; cynnwys y Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad; 

prosesau gwneud penderfyniadau a phwyllgor a pherfformiad ariannol diweddar yr elusen.  
  
Rheoli risg 
Mae'r ymddiriedolwyr yn cadw cofrestr risg sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd. Mae gan Ymddiriedolwyr hefyd 

ddyletswydd i nodi ac adolygu risgiau sy'n berthnasol i'r elusen ac i sicrhau bod rheolaethau priodol ar waith i roi sicrhad 

rhesymol yn erbyn twyll a chamgymeriadau.  
  
Rheoli 
  
Mae aelodaeth yr ymddiriedolaeth yn agored i unrhyw un sy'n cefnogi amcanion a nodau'r ymddiriedolaeth. Croesewir 

ceisiadau am aelodaeth ar unrhyw adeg ac fe'u hystyrir ym mhob cyfarfod misol gan yr ymddiriedolwyr. Daw aelodaeth 

i rym o’r dyddiad cymeradwyo gan yr ymddiriedolwyr. 
  
Mae pob ymddiriedolwr yn rhoi ei amser yn wirfoddol ac nid yw'n derbyn unrhyw fuddion ariannol nac eraill gan yr 

elusen.  
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MANYLION CYFEIRIO A GWEINYDDOL 
Rhif Cwmni Cofrestredig 
03955918 (Cymru a Lloegr) 
  
Rhif elusen gofrestredig 
1080667 
  
Swyddfa gofrestredig 
Castell Aberteifi 
Green Street 
ABERTEIFI 
Ceredigion 
SA43 1JA 
  
Ymddiriedolwyr     

EN Davies 
JC Davies 
AM Reed 
CS Hewitt 
K Taylor 
BJ Barrett               - ymddiswyddodd 07.06.2019 
DRW Evans 

JS Jenkins                                                 - penodwyd 18.06.2019 
  

 
 

  
   
Archwilwyr 
Ashmole and Co. 
Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig ac Archwilwyr Statudol 
Tŷ Williamston 
7 Goat Street 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1PX 

  
Cyfreithwyr 
Meistri Morgan a Richardson 
7 Heol Santes Fair 
Aberteifi 
Ceredigion 
SA43 1HB  
  
Bancwyr 
Banc Barclays plc 
32 Stryd Fawr 
Aberteifi 
Ceredigion 
SA43 1HH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudalen 5 
   



  

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 
DIGWYDDIADAU ERS DIWEDD Y FLWYDDYN 

Rhoir gwybodaeth yn berthynol i ddigwyddiadau ers diwedd y flwyddyn yn y nodiadau i’r datganiadau ariannol. 

 

DATGANIAD O GYFRIFOLDEBAU YMDDIRIEDOLWYR 
Mae'r ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn gyfarwyddwyr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan at ddibenion y 

gyfraith cwmnïau) yn gyfrifol am baratoi Adroddiad yr Ymddiriedolwyr a'r datganiadau ariannol yn unol â'r gyfraith 

berthnasol a Safonau Cyfrifo'r Deyrnas Unedig (Arfer Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredinol y Deyrnas Unedig). 
  

DATGANIAD O GYFRIFOLDEBAU YMDDIRIEDOLWYR - parhad 
Yn unol â chyfraith Cwmni mae'n ofynnol i'r ymddiriedolwyr baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn 

ariannol sy'n rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa bresennol y cwmni elusennol ac o'r adnoddau a dderbyniwyd a'r defnydd 

a wnaed o adnoddau, gan gynnwys incwm a gwariant, ar gyfer y cwmni elusennol am y cyfnod hwnnw.  Wrth baratoi'r 

datganiadau ariannol hynny, mae'n ofynnol i'r ymddiriedolwyr : 
  
   - ddewis polisïau cyfrifyddu addas a'u defnyddio'n gyson; 

   - dilyn y dulliau a'r egwyddorion yn y Datganiad o’r Arfer a Argymhellir (SORP) i Elusennau; 

   - llunio barn ac amcangyfrifon sy'n rhesymol ac yn ddoeth; 

   - paratoi'r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol oni bai ei bod yn amhriodol tybio y bydd y cwmni 

elusennol yn parhau mewn busnes. 
  
Mae'r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu cywir sy'n datgelu gyda chywirdeb rhesymol ar unrhyw 

adeg, sefyllfa ariannol y cwmni elusennol ac er mwyn eu galluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cydymffurfio 

â Deddf Cwmnïau 2006. Maent hefyd yn gyfrifol am ddiogelu asedau'r cwmni elusennol ac felly yn gyfrifol am gymryd 

camau rhesymol i atal a chanfod twyll ac anghysondebau eraill. 
  
Cyn belled ag y mae'r ymddiriedolwyr yn ymwybodol: 
  
-   - nid oes unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw archwilwyr y cwmni elusennol yn ymwybodol ohoni; 

ac 
-   - mae'r ymddiriedolwyr wedi cymryd pob cam y dylent fod wedi ei gymryd i wneud eu hunain yn ymwybodol o 

unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i sicrhau bod yr archwilwyr yn ymwybodol o'r wybodaeth honno. 
  
ARCHWILWYR 
Caiff yr archwilwyr, Ashmole and Co., eu cynnig ar gyfer eu hail-benodi yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nesaf.  
  
Cymeradwywyd gan orchymyn bwrdd yr ymddiriedolwyr ar .........................................  a llofnodwyd ar ei ran gan: 
  
  
  
............................................. 
EN Davies - Ymddiriedolwr 
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Adroddiad yr Archwiliwr Annibynol i’r Ymddiriedolwyr  

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Barn 
Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan (y 'cwmni elusennol') am 

y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 sy'n cynnwys y Datganiad o Weithgareddau Ariannol, y Fantolen, y Datganiad 

Llif Arian a nodiadau i'r datganiadau ariannol, gan gynnwys crynodeb o bolisïau cyfrifyddu arwyddocaol. Y fframwaith 

adrodd ariannol a gymhwyswyd wrth eu paratoi yw cyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig (Arfer 

Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig).  
  

Yn ein barn ni, mae'r datganiadau ariannol: 
- yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr ariannol y cwmni elusennol ar 31 Mawrth 2020 ac o'r adnoddau sy'n dod i 

mewn a'r defnydd o adnoddau, gan gynnwys ei incwm a'i wariant am y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; 

- wedi'u paratoi'n briodol yn unol ag Arfer Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredinol y Deyrnas Unedig; ac 

--  wedi eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Cwmnïau 2006. 
  

Sail y farn 
Gwnaethom gynnal ein harchwiliad yn unol â Safonau Archwilio Rhyngwladol (DU) (ISAs (DU)) a'r gyfraith berthnasol. 

Disgrifir ein cyfrifoldebau o dan y safonau hynny ymhellach yng nghyfrifoldebau'r Archwilwyr dros archwilio adran 

datganiadau ariannol ein hadroddiad. Rydym yn annibynnol o'r cwmni elusennol 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, a'r darpariaethau sydd 

ar gael ar gyfer endidau bach, o dan yr amgylchiadau a nodir yn nodyn 22 i'r datganiadau ariannol, 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 canlynol y mae'r ISAs (DU) yn ei gwneud yn 

ofynnol i ni ei adrodd i chi lle: 
  nid - nid yw defnydd ymddiriedolwyr o sail busnes gweithredol o gyfrifyddu wrth baratoi'r datganiadau ariannol yn briodol; neu 
  nid - nid yw'r ymddiriedolwyr wedi datgelu yn y datganiadau ariannol unrhyw ansicrwydd perthnasol a nodwyd a allai fwrw 

amamheuaeth sylweddol ynghylch gallu'r cwmni elusennol i barhau i fabwysiadu sail busnes gweithredol cyfrifyddu am gyfnod 

o do ddeuddeg mis o leiaf o'r dyddiad yr awdurdodir y datganiadau ariannol i'w gyhoeddi. 
  

Gwybodaeth arall 
Yr ymddiriedolwyr sy'n gyfrifol am y wybodaeth arall. Mae'r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth a gynhwysir yn 

yr Adroddiad Blynyddol, ac eithrio'r datganiadau ariannol a'n Hadroddiad Archwilwyr Annibynnol ni ohonno. 
  

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 cysylltiad 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 anghyson o ran sylwedd â'r datganiadau ariannol neu ein gwybodaeth a gafwyd 

yn ystod yr archwiliad neu fel arall yn ymddangos fel petai wedi'i gamddatgan o ran sylwedd. 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 wybodaeth arall. Os ydym, yn 

seiliedig ar y gwaith yr ydym wedi'i gyflawni, yn dod i'r casgliad bod 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 trwy eithriad 
Nid oes gennym ddim i'w adrodd ynghylch y materion canlynol, ble yn unol â Rheoliadau Elusennau (Cyfrifon ac 

Adroddiadau) 2008 mae gofyn i ni adrodd i chi os, yn ein barn ni: 
- mae'r wybodaeth a roddir yn Adroddiad yr Ymddiriedolwyr yn anghyson mewn unrhyw ffordd berthnasol â'r 

datganiadau ariannol; neu 
- nad yw'r cwmni elusennol wedi cadw cofnodion cyfrifyddu digonol; neu 
- nid yw'r datganiadau ariannol yn cytuno â'r cofnodion a'r ffurflenni cyfrifyddu; neu 
- nid ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau angenrheidiol ar gyfer ein harchwiliad. 
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Adroddiad yr Archwiliwr Annibynol i’r Ymddiriedolwyr  

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  
Cyfrifoldebau ymddiriedolwyr 
Fel yr eglurwyd yn llawn yn y Datganiad o Gyfrifoldebau Ymddiriedolwyr, mae'r ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn 

gyfarwyddwyr y cwmni elusennol at ddibenion cyfraith cwmnïau) yn gyfrifol am baratoi'r datganiadau ariannol ac am 

gytuno eu bod yn rhoi golwg gwir a theg, ac ar gyfer unrhyw reolaeth fewnol y mae'r ymddiriedolwyr yn penderfynu ei 

bod yn angenrheidiol i alluogi paratoi datganiadau ariannol sy'n rhydd o gamddatganiad perthnasol, p'un ai oherwydd 

twyll neu wall.  
 
Wrth baratoi'r datganiadau ariannol, mae'r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am asesu gallu'r cwmni elusennol i barhau fel 

busnes gweithredol, gan ddatgelu, fel sy'n berthnasol, faterion sy'n ymwneud â busnes gweithredol a defnyddio sail 

cyfrifyddu busnes gweithredol oni bai bod yr ymddiriedolwyr naill ai'n bwriadu diddymu'r elusen. cwmni neu i roi'r gorau 

i weithrediadau, neu heb unrhyw ddewis arall realistig ond gwneud hynny. 
  
Ein cyfrifoldebau dros archwilio'r datganiadau ariannol 
Cawsom ein penodi’n archwilwyr o dan Adran 144 o Ddeddf Elusennau 2011 ac adroddwn yn unol â’r Ddeddf a 

rheoliadau perthnasol a wnaed neu a ddaeth i rym oddi tani. 

 

Ein hamcanion yw sicrhau sicrwydd rhesymol ynghylch a yw'r datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd yn rhydd o 

gamddatganiad perthnasol, p'un ai oherwydd twyll neu wall, a chyhoeddi Adroddiad gan yr Archwilwyr Annibynnol sy'n 

cynnwys ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw'n warant y bydd archwiliad a gynhelir 

yn unol ag ISAs (DU) bob amser yn canfod camddatganiad perthnasol os yw'n bodoli. Gall camddatganiadau ddeillio o 

dwyll neu wall ac fe'u hystyrir yn berthnasol pe gellid yn rhesymol ddisgwyl iddynt, yn unigol neu yn gyfan gwbl, 

ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr a gymerir ar sail y datganiadau ariannol hyn.  
  
Mae disgrifiad pellach o'n cyfrifoldebau dros archwilio'r datganiadau ariannol ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol 

www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.  Mae'r disgrifiad hwn yn rhan o'n Hadroddiad Archwilwyr Annibynnol.   
  
Defnyddio ein hadroddiad 
Gwneir yr adroddiad hwn yn unig i ymddiriedolwyr y cwmni elusennol, fel corff, yn unol â Rhan 4 o Reoliadau Elusennau 

(Cyfrifon ac Adroddiadau) 2008. Gwnaed ein gwaith archwilio er mwyn gallu hysbysu ymddiriedolwyr y cwmni 

elusennol am y materion hynny y mae'n ofynnol i ni eu datgan iddynt mewn adroddiad archwilwyr 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 

heblaw'r cwmni elusennol ac ymddiriedolwyr y cwmni elusennol fel corff, am ein gwaith archwilio, am yr adroddiad 

hwn, neu am y farn yr ydym wedi'i ffurfio.  
  
  
  
  
Ashmole and Co. 
Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig ac Archwilwyr Statudol 
Yn gymwys i weithredu fel archwilydd o ran Adran 1212 o Ddeddf Cwmnïau 2006 
Tŷ Williamston 
7 Goat Street 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1PX 
 

Dyddiad: ............................................. 
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 Tudalen 9 parhad... 

                                    Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

 Datganiad o Weithgareddau Ariannol 

 am y Flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

 31.3.20  31.3.19 

 Cronfa  Cronfa  Cyfanswm  Cyfanswm 

 anghyfyngedig gyfyngedig cronfeydd  cronfeydd 

                                                     Nodiadau £ £ £ £ 

INCWM A GWADDOLION O  

Roddion a chymynroddion  2 13,559 - 13,559 6,484 

 

Gweithgareddau elusennol     5 

Gweithgareddau’r Castell 73,092 50,425 123,517 153,536 

 

Gweithgareddau masnachu eraill  3 317,735 - 317,735 249,285 

Incwm buddsoddiad  4 257 - 257 167 

       

Cyfanswm  404,643 50,425 455,068 409,472 

 

 

GWARIANT AR  

Godi arian  6 141,525 - 141,525 116,781 

 

Gweithgareddau elusennol 7 

Gweithgareddau’r Castell 65,641 250,603 316,244 508,728 

 
       

Cyfanswm 207,166 250,603 457,769 625,509 

 
       

INCWM NET /(GWARIANT)  197,477 (200,178) (2,701) (216,037) 

 

 

CYMODI CRONFEYDD       

 

Cyfanswm arian a ddygwyd ymlaen 534,209 8,879,384 9,413,593 9,629,630 

 
       

CYFANSWM CRONFEYDD A 

DDYGWYD YMLAEN 

731,686 8,679,206 9,410,892 9,413,593 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 Tudalen 10 parhad... 

                                    Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

 Mantolen – Cyfunol      

 31 Mawrth 2020 

 

 31.3.20  31.3.19 

 Cronfa  Cronfa  Cyfanswm  Cyfanswm 

 anghyfyngedig gyfyngedig cronfeydd  cronfeydd 

                                                     Nodiadau £ £ £ £ 

  

ASEDAU SEFYDLOG      

Asedau diriaethol 14 920 1,321,285 1,322,205 1,355,792 

Asedau treftadaeth 15 - 7,637,827 7,637,827 7,699,671 

       
 920 8,959,112 8,960,032 9,055,463 
 

ASEDAU CYFREDOL 

Stociau 16 14,988 - 14,988 17,316 

Dyledwyr 17 42,718 - 42,718 78,204 

Arian parod yn y banc ac mewn llaw 722,295 - 722,295 506,047 

       
 780,001 - 780,001 601,567 
 

CREDYDWYR  

Symiau yn ddyledus ymhen blwyddyn 18 (49,235) (279,906) (329,141) (243,437) 

 

       

ASEDAU CYFREDOL NET  730,766 (279,906) 450,860 358,130 

       

 

CYFANSWM ASEDASU LLAI 

RHWYMEDIGAETHAU 

CYFREDOL 

 

731,686 

 

8,679,206 

 

9,410,892 

 

9,413,593 

 

       

ASEDAU NET  731,686 8,679,206 9,410,892 9,413,593 

       

CRONFEYDD  19 

Cronfeydd anghyfyngedig       731,686 534,209 

Cronfeydd cyfyngedig  8,679,206 8,879,384 

   

CYFANSWM CRONFEYDD 9,410,892 9,413,593 

   

 

 

 

 



 

 Tudalen 11 parhad... 

                                    Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

 Mantolen – Elusen   

 31 Mawrth 2020 

 

 31.3.20  31.3.19 

 Cronfa  Cronfa  Cyfanswm  Cyfanswm 

 anghyfyngedig gyfyngedig cronfeydd  cronfeydd 

                                                     Nodiadau £ £ £ £ 

ASEDAU SEFYDLOG      

Asedau diriaethol  14 - 1,321,285 1,321,285 1,352,555 

Asedau treftadaeth 15 - 7,637,827 7,637,827 7,699,671 

       

 - 8,959,112 8,959,112 9,052,226 

 

 

ASEDAU CYFREDOL      

Dyledwyr  17 431,009 - 431,009 350,864 

Arian parod yn y banc ac mewn llaw 320,583 - 320,583 213,534 

       
 751,592 - 751,592 564,398 

 

CREDYDWYR   

Symiau sy’n ddyledus ymhen blwyddyn 18 (3,152) (279,907) (283,059) (176,363) 

 

       

ASEDAU CYFREDOL NET 748,440 (279,907) 9,427,645 388,035 

       

 

CYFANSWM ASEDASU LLAI 

RHWYMEDIGAETHAU 

CYFREDOL 

 

748,440 

 

8,679,205 

 

9,427,645 

 

9,440,261 

 

        

ASEDAU NET  748,440 8,679,205  9,427,645  9,440,261 

        

CRONFEYDD  19 

Cronfeydd anghyfyngedig  748,440  552,122 

Cronfeydd cyfyngedig  8,679,205  8,878,139 

    

CYFANSWM CRONFEYDD  9,427,645  9,440,261 

    

 

 



  

  

 Tudalen 12     parhad... 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan  

  

 Mantolen – Elusen parhad 

 31 Mawrth 2020 

 
Mae gan y cwmni elusennol yr hawl i gael ei eithrio rhag archwilio ariannol dan Adran 477 o Ddeddf Cwmnïau 2006 ar 

gyfer y flwyddyn a oedd yn diweddu 31 Mawrth 2020. 
  
Nid yw'r aelodau wedi rhoi hysbysiad, yn unol ag Adran 476 Deddf Cwmnïau 2006 sy'n gofyn am archwiliad o'r 

datganiadau ariannol hyn. 
  
Mae'r ymddiriedolwyr yn cydnabod eu cyfrifoldebau i 
(a)   sicrhau bod y cwmni elusennol yn cadw cofnodion cyfrifeg sy'n cydymffurfio ag Adrannau 386 a 387 Deddf 

Cwmnïau 2006 a 
(b)   paratoi datganiadau ariannol sy'n rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa'r cwmni elusennol ar ddiwedd pob blwyddyn 

ariannol ac o'i warged neu ddiffyg ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn unol â gofynion Adrannau 394 a 

395 ac sydd fel arall yn cydymffurfio â gofynion Deddf Cwmnïau 2006 sy'n ymwneud â datganiadau ariannol, i'r 

graddau y mae'n berthnasol i'r cwmni elusennol. 
  
Mae'r datganiadau ariannol hyn wedi eu harchwilio yn unol â gofynion Adran 145 Deddf Elusennau 2011. 
  
Paratowyd y datganiadau ariannol hyn yn unol â'r darpariaethau sy'n berthnasol i gwmnïau elusennol sy'n ddarostyngedig 

i drefn cwmnïau bach. 
  
Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ac fe’u hawdurdodwyd i’w cyhoeddi ar 

....................................... ...... ac fe'u llofnodwyd ar ran y Bwrdd gan: 
  
  
  
  
............................................. 
E N Davies - Ymddiriedolwr 
  
  
  
  
............................................. 
C S Hewitt – Ymddiriedolwr 

 

 

 

 

 

 



  

  

 Tudalen 13     parhad... 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Datganiad Llif Arian 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

  
31.3.20   31.3.19   

Nodiadau £   £   
     
Llifoedd arian o weithgareddau gweithredu: 
Arian parod a gynhyrchir o weithrediadau   1   157,813 (72,238) 

              
Arian parod net a ddarperir gan / (a ddefnyddir 

mewn) gweithgareddau gweithredu 
   

  
 
157,813 

 

(72,238) 
 

              

          
  
Llifoedd arian o weithgareddau buddsoddi: 
Prynu asedau sefydlog diriaethol   (23,394) (34,913) 
Prynu asedau treftadaeth   - (225) 
Llog a dderbyniwyd   257 167 

            
Arian parod net a ddarperir a ddefnyddir mewn 

gweithgareddau buddsoddi 
  (23,137) (34,971) 

            

        
  

              
Newid mewn arian parod a chyfwerth ag arian 

parod yn y cyfnod adrodd 
   

  
 
134,676 

 
(107,209) 

Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar 

ddechrau'r cyfnod adrodd 
   

2 

   
333,207 

 
440,416 

              
Arian parod a chyfwerth ag arian parod ar 

ddiwedd y cyfnod adrodd 
   

2 

   

467,883 
 
333,207 

              

          
              



  

  

 Tudalen 14     parhad... 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiad Llif Arian 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

  
1. CYMODI GWARIANT NET I LIF ARIAN NET O WEITHGAREDDAU GWEITHREDOL 
 31.3.20   31.3.19   

 £   £   

 Gwariant net ar gyfer y cyfnod adrodd (yn unol â'r Datganiad o 

Weithgareddau Ariannol) 
   

(2,701) 
 
(216,037) 

       
Addasiadau ar gyfer: 
Taliadau dibrisiant   118,825 252,404 
Llog a dderbyniwyd   (257) (167) 
Gostyngiad /(cynnydd) mewn stociau   2,328 (1,414) 
Gostyngiad /(cynnydd) mewn dyledwyr   35,486 (37,552) 
Cynnydd /( gostyngiad) mewn credydwyr     4,132 (69,472) 

            
Arian parod net a ddarperir gan / (a ddefnyddir mewn) gweithrediadau   157,813          (72,238) 

            

        
  
2. DADANSODDIAD O ARIAN A GWERTHOEDD CYFWERTH AG ARIAN PAROD 
  

31.3.20   31.3.19   
£   £   

Arian parod mewn llaw         510 15,058 
Adneuon rhybudd (llai na 3 mis)   721,785 490,989 
Gorddrafftiau wedi'u cynnwys mewn benthyciadau banc a gorddrafftiau sy'n 

ddyledus o fewn blwyddyn 
  (254,412) (172,840) 

            
Cyfanswm arian parod a chyfwerth ag arian parod   467,883           333,207 

            
        

  
3. DADANSODDIAD O NEWIDIADAU MEWN CRONFEYDD NET 

 

 Ar 1.4.19 Llif arian Ar 31.3.20 

 £ £ £ 

Arian parod net 

 Arian parod yn y banc ac mewn llaw 506,047 216,248 722,295 

 Gorddrafft banc (172,840) (81,572) (254,412) 
      

 333,207 134,676 467,883 
      

 Cyfanswm 333,207 134,676 467,883 

 

      

 

 

 

 

 



  

  

 Tudalen 15     parhad... 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

  
1. POLISÏAU CYFRIFYDDU 
  

Sail paratoi'r datganiadau ariannol 
Mae datganiadau ariannol y cwmni elusennol, sy'n endid budd cyhoeddus o dan FRS 102, wedi'u paratoi yn unol â 

SORP Elusennau (FRS 102) : Cyfrifo ac Adrodd gan Elusennau: Datganiad o'r Arfer a Argymhellir sy'n berthnasol 

i elusennau sy'n paratoi eu cyfrifon yn unol gyda'r Safon Adrodd Ariannol sy'n berthnasol yn y DU a Gweriniaeth 

Iwerddon (FRS 102) (yn weithredol 1 Ionawr 2019) ', Safon Adrodd Ariannol 102 ' Y Safon Adrodd Ariannol sy'n 

berthnasol yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon' a Deddf Cwmnïau 2006. Paratowyd y datganiadau ariannol o dan y 

confensiwn costau hanesyddol. 
  

Incwm 
Cydnabyddir yr holl incwm yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol unwaith y bydd gan yr elusen hawl i'r 

cronfeydd, mae'n debygol y derbynnir yr incwm a gellir mesur y swm yn ddibynadwy.  
  

Gwariant 
Cydnabyddir rhwymedigaethau fel gwariant cyn gynted ag y bydd rhwymedigaeth gyfreithiol neu adeiladol yn 

ymrwymo'r elusen i'r gwariant hwnnw, mae'n debygol y bydd angen trosglwyddo buddion economaidd wrth setlo 

a gellir mesur swm y rhwymedigaeth yn ddibynadwy. Rhoddir cyfrif am wariant ar sail croniadau ac fe'i 

dosbarthwyd o dan benawdau sy'n cydgasglu'r holl gost sy'n gysylltiedig â'r categori. Lle na ellir priodoli costau yn 

uniongyrchol i benawdau penodol fe'u dyrannwyd i weithgareddau ar sail sy'n gyson â'r defnydd o adnoddau.  
  

Dyrannu a dosrannu costau 
Dyrennir costau rhwng gwariant elusennol uniongyrchol a gwariant masnachu yn ôl natur y gost.  

  
Asedau sefydlog diriaethol 
Darperir dibrisiant ar y cyfraddau blynyddol canlynol er mwyn dileu pob ased dros ei oes ddefnyddiol 

amcangyfrifedig. 
  

Eiddo rhydd-ddaliadol   - heb ei ddarparu   
Peiriannau    - 25% ar weddill ostyngol   
Gosodion a ffitiadau   - 25% ar gost a 25% ar y gweddil gostyngol   

  
Asedau treftadaeth 
Asedau treftadaeth yw asedau diriaethol yr Elusen sydd o bwysigrwydd hanesyddol ac sy'n cael eu dal i hyrwyddo 

amcanion cadwraeth ac addysg yr Elusen a thrwy fynediad cyhoeddus sy'n cyfrannu at ddiwylliant ac addysg y 

genedl. 
  
Ystyrir bod y castell a'i dir a'r holl wariant adfer a datblygu dilynol yn yr asedau hyn yn asedau treftadaeth. 
  
Yn unol â pholisi cyfrifyddu yr Ymddiriedolaeth, nid yw gwerth yr ased treftadaeth gwreiddiol a gafwyd o dan y 

brydles yn cael ei gynnwys o fewn y datganiadau ariannol oherwydd bod natur hanesyddol ac unigryw yr asedau 

dan sylw yn golygu nad oes digon o ddibynadwyedd mewn dulliau confensiynol i roi gwerth ystyrlon yr ased.  
  

Stociau 
Caiff stociau eu prisio ar y lefel isaf o'r gost a'r gwerth gwireddadwy net, ar ôl cymryd i ystyriaeth eitemau sy'n dod 

i ben neu'n ddigyfnewid. 
  

Treth 
Mae'r elusen yn rhydd o dreth corfforaeth ar ei weithgareddau elusennol.  

 



  

  

 Tudalen 19    parhad... 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol - parhad 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

  
1. POLISÏAU CYFRIFYDDU - parhad 

  
Cyfrifeg cronfa 
Gellir defnyddio cronfeydd anghyfyngedig yn unol ag amcanion elusennol yn ôl disgresiwn yr ymddiriedolwyr. 
  
Gellir defnyddio cronfeydd cyfyngedig ar gyfer dibenion cyfyngedig penodol o fewn amcanion yr elusen yn unig.  Cyfyd 

cyfyngiadau pan nodir hwy gan y rhoddwr neu pan fydd arian yn cael ei godi ar gyfer dibenion cyfyngedig penodol. 
  
Mae esboniad pellach o natur a diben pob cronfa wedi ei gynnwys yn y nodiadau i'r datganiadau ariannol.  
  
Costau pensiwn a buddion ôl-ymddeol eraill 
Mae'r cwmni elusennol yn gweithredu cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig.  Caiff cyfraniadau sy'n daladwy i gynllun 

pensiwn y cwmni elusennol eu codi ar y Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn y cyfnod y maent yn berthnasol iddo. 
  

2. RHODDION A CHYMYNRODDION 
  

31.3.20   31.3.19   
£   £   

Rhoddion   11,559 6,484 
Cyngor Tref Aberteifi                  2,000 - 

            
                                                                                                                                                         13,559 6,484 

  
3. GWEITHGAREDDAU MASNACHU ERAILL 

 31.3.20   31.3.19   
£   £   

Incwm siop   17,834 13,642  
Llogi ystafell   49,406 29,559  

Incwm rhent   7,500 7,500  
Incwm digwyddiadau   33,145 5,287  
Incwm 1176   30,999 25,614  
Llety   174,992 163,877  
Gwerthiannau eraill   3,859 3,806  

             317,735      249,285  

  
  
4. INCWM BUDDSODDI 

 31.3.20   31.3.19   
£   £   

Llog cyfrif banc   257 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 Tudalen 19    parhad... 

 
 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol - parhad 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

 
5. INCWM O WEITHGAREDDAU ELUSENNOL 
  

31.3.20   31.3.19   
  Gweithgaredd   £   £   
Derbyniadau   Gweithgareddau’r Castell   68,536 69,040 
Teithiau a chyrsiau addysgol   Gweithgareddau’r Castell   4,556 3,845 
Grantiau Eraill   Gweithgareddau’r Castell        - 18,924 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri   Gweithgareddau’r Castell   50,425 61,727 

              
                                                                                                                                                     123,517 153,536 

 

Y grantiau a gafwyd, wedi’u cynnwys yn yr uchod, yw: 

           31.3.20              31.3.19 

           £  £ 

 Cyngor Sir Ceredigion         - 7,875 

 Cynghorau Cymunedol         -  1,049 

 Y Loteri Fawr          - 10,000 

           ________   _____ 

            -            18,924 

  
6. CODI ARIAN  
  

Gweithgareddau masnachu eraill 
  

31.3.20   31.3.19   
£   £   

Prynu   14,212 7,396  
Costau staff   31,059 28,973 
Dyledion drwg   335 651 
Treuliau llety   44,265 51,132 
Treuliau digwyddiadau   17,098 5,131 
Trwyddedau a chaniatâd   1,634 762 
Marchnata a chyhoeddusrwydd   3,968  4,879 
Cynnal a chadw a masnachu arall   28,954 17,857 

            
                                                                                                                                                     141,525 116,781 

  
7. COSTAU GWEITHGAREDDAU ELUSENNOL 

                                                                                            Costau uniongyrchol   Costau cymorth   Cyfanswm   
                                                                                                                                        (Gweler nodyn 8) )    

£   £   £   
Gweithgareddau'r Castell   5,633 310,611 316,244 
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8. 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol - parhad 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

 

COSTAU CEFNOGAETH 
  

 
  

 
Rheoli 

   
Arall 

  Costau 

llywodraethu 
   

Cyfanswm 

  

£   £   £   £   
Gweithgareddau’r Castell   186,802 119,159 4,650 310,611 

  

 
9. INCWM NET / (GWARIANT) 
  

Nodir incwm net / (gwariant) ar ôl codi tâl (credydu): 
  

31.3.20   31.3.19   
£   £   

Tâl archwilwyr   2,400 2,400 
Tâl archwilwyr am waith heblaw archwiliad   2,250 2,190 
Dibrisiant - Asedau diriaethol 
                Asedau treftadaeth                                                        

  57,316 
61,843 

190,309 
62,094 

  
  
10. TALIADAU A BUDD-DALIADAU YMDDIRIEDOLWYR 
  

Nid oedd cydnabyddiaeth ymddiriedolwyr na buddion eraill ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 

nac ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2019. 
  

Treuliau ymddiriedolwyr 
Ni thalwyd treuliau ymddiriedolwyr am y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020 nac am y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Mawrth 2019. 
  
11. COSTAU STAFF 
  

  31.3.20   31.3.19 
  £     £   
Cyflogau     153,269   162,745 
Costau nawdd cymdeithasol     8,498   9,244 
        

              161,767   171,989 
           
 Ni dderbyniodd unrhyw weithiwr fwy na £60,000. 
  
Categorïau Staff 
  
Roedd nifer y staff a gyflogwyd gan yr elusen yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn: 
  
Rheoli     2     
Gweithredol     7     
Cyllid     1     
        

              10 
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol - parhad 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

 

 12. CYMHARIAETHAU AR GYFER Y DATGANIAD O WEITHGAREDDAU ARIANNOL 
  

 
  

Cronfa 

anghyfyngedig 
  Cronfa 

gyfyngedig 
  Cyfanswm y 

cronfeydd 
  

£   £   £   
INCWM A GWADDOLION O   
Roddion a chymynroddion 6,485 - 6,484 

 

Gweithgareddau elusennol 
  

Gweithgareddau'r Castell 72,885 80,650 153,536 
 Gweithgareddau masnachu eraill 249,285 - 249,285 
Incwm buddsoddi 167 - 167 
                 
Cyfanswm 328,822 80,650 409,472 

  
 GWARIANT AR   
Godi arian 116,781 - 116,781 
 

Gweithgareddau elusennol 
  

Gweithgareddau'r Castell 112,268 396,460 508,728 
                  
Cyfanswm 229,049 396,460 625,509 
 

INCWM NET / (GWARIANT) 

 

 

99,773 
 

(315,810) 
 

(216,037) 

 CYMODI CRONFEYDD   

  
Cyfanswm yr arian a ddygwyd ymlaen 434,436 9,195,194 9,629,630 

  
                 
CYFANSWM CRONFEYDD A DDYGWYD YMLAEN 534,209 8,879,384 9,413,593 
                 

  13. IS-GWMNI  
  

Mae gan yr elusen is-gwmni sy'n eiddo llwyr iddo, Cardigan Castle Enterprises Ltd, cwmni cyfyngedig trwy warant 

ac wedi'i ymgorffori yng Nghymru a Lloegr.  Mae'r cwmni'n cynnal gweithgaredd masnachu a masnachol gyda'r 

pwrpas o godi arian i'w roi i'r elusen. 
  
Rhoddir crynodeb o'i weithgaredd ariannol isod: 
   31.03.20   31.03.19 
  £     £   
Trosiant       309,738  241,785 

Cost gwerthiant   107,023  82,278 
Gorbenion   69,286  82,216 
Llog a dderbyniwyd   - - 
           
Net (diffyg) / gwarged cyn ei roi i'r Elusen   133,429   77,291 
  
Rhodd i'r Elusen   133,429   77,291 
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol - parhad 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

    

  
14. ASEDAU SEFYDLOG DIRIAETHOL 
  

  

Eiddo rhydd-

ddaliadol 
  Peiriannau   Gosodion a 

ffitiadau 
   

Cyfanswm 

  

 £   £   £   £   

COST 
Ar 1 Ebrill 2019   1,274,956 61,237 1,023,676 2,359,869 
Ychwanegiadau   - 3,740 19,654 23,394 

                        
Ar 31 Mawrth 2020   1,274,956 64,977 1,043,330 2,383,263 

  
DIBRISIANT 
Ar 1 Ebrill 2019   - 41,292 962,785 1,004,077 
Tâl am flwyddyn   - 5,844 51,137 56,981 
Ar 31 Mawrth 2020   - 47,136 1,013,922 1,061,058 
              

  GWERTH LLYFR NET 
Ar 31 Mawrth 2020   1,274,956            17,841           29,408          1,322,205 

                         
Ar 31 Mawrth 2019   1,274,956             19,945           60,891        1,355,792 
 

Yn gynwysedig yng nghost neu brisiad tir ac adeiladau mae tir rhydd-ddaliadol o £ 1,274,956 (2019 - £ 

1,251,889)  nad yw'n cael ei ddibrisio. 

 
Mae eiddo rhydd-ddaliadol yn cynnwys Bayvil House a gafwyd gan yr elusen yn 2014-15 a hefyd Tŷ Castell a 

gafwyd gan yr elusen yn 2011-12 a gwelliannau i'r eiddo hwn.  Ni chodir dibrisiant ar yr eiddo hyn. gan fod yr 

ymddiriedolwyr o'r farn bod y gwerthoedd gweddilliol disgwyliedig yn ddigon uchel i ystyried dibrisiant yn 

amherthnasol. 
  

Yn gynwysedig mewn asedau diriaethol mae gosodiadau a ffitiadau sydd gan yr is-gwmni, Cardigan Castle 

Enterprise Ltd gyda gwerth llyfr net o £920 (2019 - £3,237). 
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol - parhad 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

  
 15. ASEDAU TREFTADAETH 
                          Cyfanswm 

              £ 
COST 
Ar 1 Ebrill 2019   8,009,008 
Gwaith adfer wedi'i wneud yn ystod y flwyddyn   - 
     
Ar 31 Mawrth 2020     8,009,008 
      
 DIBRISIANT 
Ar 1 Ebrill 2019   309,337 
Tâl dibrisiant am y flwyddyn   61,843 
     
Ar 31 Mawrth 2020   371,181 
    

  GWERTH LLYFR NET 
Ar 31 Mawrth 2020   7,637,828 

     
Ar 31 Mawrth 2019   7,699,671 

     

    
 Mae'r asedau treftadaeth yn cynnwys costau gwaith adfer i adeiladau'r castell a'i dir. 
  
Mae Castell Aberteifi a'i dir ar brydles i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan am 125 mlynedd yn 

weithredol o fis Chwefror 2013.  Does dim cost i dderbyn y brydles.  Mae prisiad marchnad agored yn anymarferol 

ac ni ellir defnyddio technegau prisio confensiynol. 
  
Darperir dibrisiant i amorteiddio'r gwariant gwella dros dymor y brydles (125 mlynedd).  

 

16. STOCIAU  
   

  31.3.20   31.3.19   31.3.20   31.3.19 
     £      £      £      £ 

 

 

Stociau 

Grŵp 

 

14,988 

  Grŵp 

 

17,316 

 

  
Elusen 

 

14,988 

  Elusen 

 

17,316 
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol - parhad 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

    
17. DYLEDWYR: SYMIAU YN DDYLEDUS O FEWN BLWYDDYN 
  
  

  31.3.20   31.3.19   31.3.20   31.3.19 
     £      £      £      £ 

  Grŵp   Grŵp   Elusen   Elusen 
Dyledwyr masnachol 14,259   36,060   -   - 
Dyledwyr eraill 18,273   30,235   18,273   30, 235 
Rhagdaliadau 
Cardigan Castle Enterprises 

10,186 
- 

  11,909 
- 

  10,186 
402,550 

  11,909 
308,720 

                
  42,718   78,204   431,009   350,864 

               

  
  
   
18. CREDYDWYR: SYMIAU YN DDYLEDUS O FEWN BLWYDDYN 
  

  31.3.20   31.3.19   31.3.20   31.3.19 
     £      £      £      £ 

  Grŵp   Grŵp   Elusen   Elusen 
Nawdd cymdeithasol a threthi eraill     3,152   2,276   3,152   2,276 
Credydwyr eraill    25,766   30,952   -   - 
Treuliau cronedig 
TAW 
Banc  

Incwm gohiriedig 
  

   15,754 
   4,562 
  254,412 

25,495 
  

  30,848 
6,521 

172,840 

- 
  

  
  

- 
- 

254,412 

25,495 

  1,247 
- 

172,840 

- 
  

                
    329,141   243,437   283,059   176,363 

  
  
 19.         SYMUDIAD MEWN CRONFEYDD  

    

Ar 1.4.19 

  Symud net 

mewn 

cronfeydd 

   

Ar 31.3.20 

  

£   £   £   
       
Cronfeydd anghyfyngedig 
Cronfa gyffredinol 534,209 197,477 731,686 

  
Cronfeydd cyfyngedig 
Cyfyngedig 8,879,384 (200,178) 8,679,206 

  

                 
CYFANSWM CRONFEYDD 9,413,593         (2,701)       9,410,892 
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol - parhad 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

19. SYMUDIAD MEWN CRONFEYDD - parhad 
  Mae'r symudiad net mewn cronfeydd, a gynhwysir yn yr uchod fel a ganlyn: 

   Adnoddau 
sy'n dod i 

mewn 

  Gwariwyd yr 
adnoddau 

  Symud mewn 
cronfeydd 

  

£   £   £   
Cronfeydd anghyfyngedig 
Cronfa gyffredinol 404,643 (207,166) 197,477 

  

Cronfeydd cyfyngedig 
Cyfyngedig 50,425 (250,603) (200,178) 

  

                 
CYFANSWM CRONFEYDD 455,068 (457,769) (2,701) 

                 
 Cymariaethau ar gyfer symud mewn cronfeydd 

 

  

 

Ar 1.4.18 

  Symud net mewn 

cronfeydd 

   

Ar 31.3.19 

  

£   £   £   
 Cronfeydd anghyfyngedig 

Cronfa gyffredinol 434,436 99,773 534,209 
  

Cronfeydd Cyfyngedig 
Cyfyngedig 9,195,194 (315,810) 8,879,384 

  

                 
CYFANSWM CRONFEYDD 9,629,630 (216,037) 9,413,593 

                 
Mae symudiad net cymharol mewn cronfeydd, a gynhwysir yn yr uchod fel a ganlyn: 
   Adnoddau 

sy'n dod i 

mewn 

  Gwariwyd yr 

adnoddau 

  Symud mewn 

cronfeydd 

  

£   £   £   
Cronfeydd anghyfyngedig 
Cronfa gyffredinol 328,822 (229,049) 99,773 

  

Cronfeydd cyfyngedig 
Cyfyngedig 80,650 (396,460) (315,810) 

  

CYFANSWM CRONFEYDD 409,472 (625,509) (216,037) 
  

Mae'r sefyllfa sy'n cynnwys y flwyddyn 12 mis gyfredol a'r flwyddyn 12 mis flaenorol fel a ganlyn: 
  

 

  

 

Ar 1.4.18 

  Symud net mewn 

cronfeydd 

   

Ar 31.3.20 

  

£   £   £   

Cronfeydd anghyfyngedig 
Cronfa gyffredinol  434,436 297,250 731,686 

  

Cronfeydd cyfyngedig 

Cyfyngedig      9,195,194 (515,988) 8,679,206 
 

 

  CYFANSWM CRONFEYDD    9,629,630 (218,738) 9,410,892
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Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Nodiadau i'r Datganiadau Ariannol - parhad 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

  
19. SYMUDIAD MEWN CRONFEYDD – parhad 
  
 Mae symudiad cyfunol net cronfeydd blwyddyn 12 mis gyfredol a blwyddyn 12 mis blaenorol sydd wedi eu cynnwys yn 

yr uchod fel a ganlyn: 
  

  Adnoddau 

sy'n dod i 

mewn 

  Gwariwyd yr 

adnoddau 
  Symud mewn 

cronfeydd 
  

£   £   £   
       
Cronfeydd anghyfyngedig 
Cronfa gyffredinol 733,465 (436,215) 297,250 

  
Cronfeydd cyfyngedig 

 Cyfyngedig 131,075 (647,063) (515,988) 

                  

 CYFANSWM CRONFEYDD 864,540 (1,083,278) (218,738) 

                  
20. DATGELIADAU PARTION CYSYLLTIEDIG 
           
  

Nid oedd unrhyw drafodion partïon cysylltiedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020. 
  
21. SAFON FOESEGOL Y CYNGOR ADRODD ARIANNOL - DARPARIAETHAU SYDD AR GAEL AR 

GYFER ENDIDAU BYCHAIN 
  

Yn yr un modd â llawer o fusnesau eraill o'n maint a'n natur, rydym yn defnyddio ein harchwilwyr i baratoi a 

chyflwyno ffurflenni i'r awdurdodau treth a chynorthwyo gyda pharatoi'r datganiadau ariannol. 

 

 

                  22.       DIGWYDDIADAU ÔL -FANTOLEN 

 

COVID-19 

 

O ganlyniad i bandemig Covid-19, bu gofyn i’r elusen gau pob gweithgaredd dros dro wedi diwedd y flwyddyn. 

Fodd bynnag, cafwyd cymorth gan Lywodraeth Cymru ar ffurf grantiau Busnes a’r Cynllun Cadw Swyddi, a 

helpodd i dalu am yr incwm a gollwyd. Yn ogystal, cafodd yr elusen gymorth gan gronfa Argyfwng Cronfa 

Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i sicrhau hyfywdra’r castell yn y dyfodol. 

 

                  23.   BUSNES HYFYW 

Paratoir y datganiadau ariannol hyn ar sail busnes hyfyw. Er gwaethaf Covid-19, disgwylia’r ymddiriedolwyr yn 

rhesymol y bydd y cwmni’n parhau i fodloni’n weithredol hyd y gellir ei ragweld. 

  

 
        

 

 

 

 

 

 

 



 

  Tudalen 24    parhad... 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Datganiad Manwl o Weithgareddau Ariannol 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 

31.3.20   31.3.19   
£   £   

 INCWM A GWADDOLION 
  
Rhoddion a chymynroddion 
Rhoddion   11,559 6,484 
Cyngor Tref Aberteifi   2,000 - 

    13,559   6,484    

  
Gweithgareddau masnachu eraill 

Incwm siop   17,834 13,642 
Llogi ystafell   49,406 29,559 
Incwm rhent   7,500 7,500 
Incwm digwyddiadau   33,145 5,287 
Incwm 1176   30,999 25,614 
Llety   174,992 163,877 
Gwerthiannau eraill   3,859 3,806 

    317,735   249,285    

  
 Incwm buddsoddi 
Llog cyfrif banc   257 167 
  

Gweithgareddau elusennol 
Taliadau Mynediad   68,536 69,040 
Teithiau a chyrsiau addysgol  4,556 3,845 
Grantiau Eraill   - 18,924 
Cronfa Dreftadaeth y Loteri   50,425 61,727 
     

            
                                                                                                                                            123.517 153,536 

            
Cyfanswm yr adnoddau sy'n dod i mewn 455,068 409,472 
        
 GWARIANT 
  
Gweithgareddau masnachu eraill 
Prynu   14,212 7,396 
Cyflogau   29,109 27,625 
Nawdd cymdeithasol a chost pensiynau   1,950 1,348 
Dyledion drwg   335 651 
Treuliau llety   44,265 51,132 
Treuliau digwyddiadau   17,098 5,131 
Trwyddedau a chaniatâd   1,634 762 
Marchnata a chyhoeddusrwydd   3,968 4,879 
Treuliau masnachu eraill   28,954 17,857 
     

            
                                                                                                                     141,525 116,781 
        

Nid yw'r dudalen hon yn rhan o'r datganiadau ariannol statudol



 

  Tudalen 25    parhad... 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Datganiad Manwl o Weithgareddau Ariannol 

am y flwyddyn hyd at 31 Mawrth 2020 

 31.3.20   31.3.19   
£   £   

    

Gweithgareddau elusennol 
Ffioedd proffesiynol   2,177 5,079 
A ddygwyd ymlaen 

A ddygwyd ymlaen                                                                                               

Atgyweirio ac adnewyddu 

  2,177 

2,177 

853 

5,079 

5,079 

2,374 
Marchnata a chyhoeddusrwydd   - 20,000 
Treuliau garddio   2,603 2,562 
    5,633   30,015   

        
Costau cymorth 
Rheoli 
Cyflogau   124,160 135,120 
Nawdd cymdeithasol a chost pensiynau   9,601 10,015 
Trethi a dŵr   9,674 8,686 
Yswiriant   6,463 5,742 
Golau a gwres   18,245 39,400 
Costau swyddfa   8,222 9,091 
Amryw   906 3,891 
Glanhau a gwaredu gwastraff   1,829 2,210 
Recriwtio a hyfforddi staff   209 1,283 
Teithio a chynhaliaeth   1,484 631 
Taliadau banc   1,330 867 
Costau cyfreithiol a phroffesiynol   1,307 1,800 
Taliadau cardiau credyd   3,372 2,983 
    

186,802 

 

221,719 

         

        
Arall 
Dibrisiant asedau diriaethol   57,316 190,310 
Dibrisiant asedau treftadaeth   61,843 62,094 
            

   119,159  252,404   
Costau llywodraethu 

 Tâl archwilwyr   2,400 2,400 

 Tâl archwilwyr am waith heblaw archwiliad   2,250 2,190 

     4,650    4,590    

             
Cyfanswm yr adnoddau a wariwyd 457,769 625,509 
   

Gwariant net (2,701) (216,037) 

  
 

Nid yw'r dudalen hon yn rhan o'r datganiadau ariannol statudol 

      



 

  Tudalen 25    parhad... 

  


