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 Tudalen 1 

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr 

ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

 

 

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

hadroddiad gyda datganiadau ariannol yr elusen ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017. Mae’r 

ymddiriedolwyr wedi mabwysiadu darpariaethau’r Datganiad o’r Arfer a Argymhellir 'Cyfrifo ac Adrodd gan 

Elusennau’ sydd yn gymwys ar gyfer elusennau sy’n paratoi eu cyfrifon yn unol â Safon Adrodd Ariannol yn gymwys 

yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon (FRS 102) (daeth i rym 1 Ionawr 2015). 

 

AMCANION A GWEITHGAREDD 

Nodau ac Amcanion 

 

Amcanion ein helusen fel y nodir hwy yn memorandwm cymdeithasiad y cwmni yw: 

 

Cadw er budd pobl Tref Aberteifi a'r Genedl treftadaeth hanesyddol, pensaernïol 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 pwysig 

Ffocws ein gwaith yw adfer a chadw Castell Aberteifi er budd pobl Tref Aberteifi a'r Genedl. Mae Castell Aberteifi yn 

Heneb Gofrestredig o bwysigrwydd aruthrol yng nghyswllt treftadaeth a diwylliant Cymru fel safle yr Eisteddfod 

Gymreig gyntaf ym 1176. Yn ystod 900 mlynedd ei hanes mae'r safle wedi cyflawni nifer o rolau gwahanol ac mae ei 

esblygiad yn parhau hyd heddiw. 

 

Castell Aberteifi oedd un o'r cestyll carreg cyntaf i'w adeiladu yng Nghymru ac fe gynhaliwyd yr Eisteddfod i ddathlu ei 

gwblhau. Fe'i adeiladwyd gan Rhys ap Gruffudd, Tywysog y Deheubarth ac un o reolwyr mwyaf pwysig Cymru yn y 

cyfnod cyn concwest. Arweiniodd lleoliad y castell ger man pontio isaf yr Afon Teifi at dwf Aberteifi fel porthladd o 

bwys a phorthladd nodedig ar gyfer Cymry yn ymfudo i Ogledd a De America. Yn hynny o beth mae Aberteifi a'r 

castell o bwys sylweddol i'r gymuned Gymreig ledled y byd. 

 

Difrodwyd y safle yn ddifrifol yn ystod y Rhyfel Cartref ac ar ôl hynny trosglwyddwyd y safle i berchnogion preifat. 

Adeiladwyd fila Sioraidd yn hen Dŵr y Gogledd y castell a chwaraeodd perchnogion dilynol y safle rolau pwysig yn 

hanes morwrol a dinesig Aberteifi. Meddiannwyd y tŷ gan y fyddin yn ystod yr Ail Ryfel Byd a dirywiodd ei gyflwr yn 

gynyddol yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif. O 1975 bu'n rhaid atgyfnerthu muriau'r castell gyda bwtresi dur i atal 

cwymp pellach a chondemniwyd y tŷ fel adeilad anaddas i ddynion breswylio ynddo. Ers 2003, mae'r safle wedi bod yn 

eiddo i Gyngor Sir Ceredigion (CSC) ac mae'r elusen wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda CSC ar brosiect 

£12m i adfer y safle, ynghyd â nifer o adeiladau rhestredig a'r gerddi hanesyddol, at ddefnydd y cyhoedd 

 

Ar 14 Ebrill 2015, wedi pymtheng mlynedd o waith caled gwireddwyd y cynllun a thorrwyd rhuban i agor y castell gan 

ymgyrchwyr selog Castell Aberteifi, y Tad Seamus Cunnane a'r Cynghorydd Gwynfi Jenkins. Cynhaliwyd seremoni 

agor swyddogol y Castell gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, ar 25 Mehefin 2015 gyda chyngerdd cofiadwy i 

ddilyn yn dathlu cyfraniad ardal Aberteifi i ddoniau cendlaethol a rhyngwladol. Mae'r arddangosfeydd yn dathlu 

arwyddocâd enfawr Castell Aberteifi fel safle'r eisteddfod gyntaf yn 1176 ac yn olrhain hanes y castell a'r dref hyd at y 

presennol. Mae’r safle yn heneb strategol gyda hanes esblygol ac iddi rôl fywiog a pharhaus yn y gymuned leol.  

 

Budd cyhoeddus 

Mae'r Ymddiriedolwyr wedi adolygu effaith yr Elusen ar bobl Ceredigion gan ystyried Cyfarwyddid y Comisiwn 

Elusennau ar fudd cyhoeddus ac maent o'r farn bod cynnal a chadw'r heneb hanesyddol hon a denu ymwelwyr er budd 

cyhoeddus.  

 

CYFLAWNIAD A PHERFFORMIAD 

Gweithgaredd Elusennol 

 

Mae'r gwaith o adfer Castell Aberteifi wedi ei gwblhau diolch i waith caled pawb fu ynghlwm a’r prosiect a 

chefnogaeth aruthrol gwirfoddolwyr a chyllidwyr. Er mwyn cyflawni’r amcanion elusennol mae gofyn i’r 

ymddiriedolaeth sicrhau cynaladwyedd hir dymor y castell trwy greu cyllid digonol i gynnal adeiledd allanol a mewnol 

y safle, yswirio’r adeiladau, eu cadw yn gynnes ac yn glyd, croesawi ymwelwyr a darparu gwybodaeth am hanes a 

threftadaeth diwylliannol y safle, cynnal ac adnewyddu arddangosfeydd, trefnu digwyddiadau, darparu gwesty i 

grwpiau diwylliannol a threftadol a chynnal a chadw’r gerddi, hyn oll tra’n sicrhau diogelwch y cyhoedd. Mae'r 

ymddiriedolaeth yn ffodus bod nifer fawr o wirfoddolwyr lleol wedi cynnig cynorthwyo gyda'r tasgau hyn.. 
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CYFLAWNIAD A PHERFFORMIAD 

Gweithgaredd Elusennol 
 

Mae safon y gwaith adfer wedi ennill nifer o wobrau pensaernïol, cadwraeth ac ymwelwyr. Adroddwyd llynedd bod 

Castell Aberteifi wedi ennill gwobr cadwraeth Cymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru ac yn rownd ranbarthol Cymru 

gwobrau Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig, enillodd Castell Aberteifi gategorïau cadwraeth a thwristiaeth. 

Enwebwyd y Castell fel Prosiect Cymreig y flwyddyn gan fynd ymlaen i rownd derfynol y gwobrau Prydeinig lle 

roddwyd clod uchel i’r prosiect fel y prosiect cadwraeth nesaf at orau ar draws Prydain Fawr. Eleni enillodd y Castell 

gategori Sioraidd rhaglen Sianel 4 RICS “Great Building Restoration of the Year” ac yna gwobr Prosiect Adfer Y DU 

gan ddod i’r brig ymhlith y 28 prosiect a ystyriwyd. Cyfeiriodd y beirniaid at gyfraniad a chryfder cefnogaeth y 

gymuned leol wrth gwblhau’r prosiect. 

 

Yn fwy diweddar adolygwyd Castell Aberteifi yn adran deithio papur newydd y Daily Telegraph, gan ennill sgor 

anarferol o uchel - 9 allan o 10. Nododd yr adolygiad nad oedd gwadu’r ymdeimlad o hanes ar y safle ac o’r eiliad i chi 

gerdded ar draws y gerddi neu wrth syllu dros y waliau fe’ch cludir i’r Canoloesoedd pan roedd y Castell yn un o 

gestyll mwyaf Cymru. Bu’r Castell yn destun dwy raglen deledu S4C yn ystod yr haf sef Codi Pac a Phrofiad Gwaith. 

Lansiwyd ap Castell Aberteifi er mwyn rhoi’r profiad gorau posib i ymwelwyr. 

 

Yn dilyn cryn dipyn o ddiddordeb yn y safle yn dilyn yr agoriad yn 2015 gwelwyd cwymp yn rhifau’r ymwelwyr yn 

ystod yr haf 2016. Er hynny ar sail y sylw a roddwyd i’r safle yn sgil ennill gwobr Restoration of the Year ynghyd a’r 

gweithgareddau a gynhaliwyd llwyddwyd i ddenu rhif sylweddol o ymwelwyr yn ystod yr haf 2017. Cynhaliwyd 14 

digwyddiad ar y cyd gyda Theatr Mwldan, gyda noson yng nghwmni Claire Jones, Rhidian, Trystan Llyr Griffiths a 

Gwawr Edwards yn un o’r uchafbwyntiau. Dathlwyd cyfnodau gwahanol yn hanes hir y Castell gyda phedwar diwrnod 

thema – Diwrnod Eisteddfod, Diwrnod Canoloesol, Diwrnod Sioraidd a Diwrnod Ail Ryfel Byd. Am y tro cyntaf ac 

wrth gydweithio gyda’r swyddog ystlumod agorwyd y seler i’r cyhoedd gan alluogi ymwelwyr i ddychmygu bywyd yn 

un o ddarnau hynaf y Castell. Pan nad yw’n bosib i ymwelwyr fynd i’r seler mae camerâu ystlumod yn dangos i 

ymwelwyr yr hyn sy’n digwydd. Yn ystod wythnos brysuraf yr haf cafwyd cyfres o gyngherddau yng nghwmni 

Ensemble Delynau Ieuenctid yr Unol Daleithiau gyda 150 o ymwelwyr o’r Unol Daleithiau yn aros yn y Castell ac yn 

yr ardal leol. 

 

Mae’r Castell yn ffodus iawn o dderbyn cefnogaeth arbenigwyr, artistiaid, crefftwyr a beirdd lleol. Yn ystod y flwyddyn 

cynhaliwyd arddangosfa o luniau yr hanesydd lleol, y diweddar Donald Davies.  Mae’r castell hefyd yn ddiolchgar i’r 

arlunydd lleol Meirion Jones am ei rodd i’r Castell sef portread o’r diweddar Miss Woods. Ddiwedd yr haf 

dadorchuddiwyd cerflun newydd ar y safle sef “Cleddyf Heddwch” o waith y cerflunydd Ben Dearnley a’r beirdd Ceri 

Wyn Jones a Gillian Clarke. 

 

Byddai’r rhaglen o weithgareddau wedi bod yn amhosibl heb gefnogaeth brwdfrydig gwirfoddolwyr y castell sy’n 

allweddol i lwyddiant y safle. Mae ymwelwyr yn aml yn canmol y croeso twymgalon a dderbynnir wrth law’r 

gwirfoddolwyr ynghyd a’r wybodaeth arbennig am hanes a threftadaeth y safle y maent yn ei rannu. Mae un grwp o 

wirfoddolwyr yn gweithio yn y gerddi sy’n parhau i ddatblygu o dan eu gofal. Mae pedwar gwirfoddolwr ifanc wedi 

dechrau gweithio ar ardd berlysiau newydd. Rhoddir sylw i hanes barhaol y safle yn ystod y teithiau tywys yng 

nghwmni’r gwirfoddolwyr tra bod gwirfoddolwyr eraill yn rhoi sylw i’r arddangosfeydd ac eraill yn stiwardio yn ystod 

gweithgareddau.   

 
 

Rhaid cydnabod hefyd staff y castell sydd yn gweithio oriau hyblyg er mwyn sicrhau bod modd agor y safle saith 

niwrnod yr wythnos, cynnal gweithgaredd gyda’r nos ac ymateb i rifau ymwelwyr amrywiol. Maent wedi ymateb yn 

arbennig i’r sialens gan sicrhau bod ymwelwyr yn cael profiad pleserus a diogel. Yn ddiweddar cyhoeddwyd apwyntiad 

Jac Davies fel Cyfarwyddwr y Castell gyda’r briff i arwain y Castell i lwyddiannau pellach.   

 

Mae’r castell wedi sefydlu cysylltiadau gydag Amgueddfa Ceredigion a’r Llyfrgell Genedlaethol sydd yn galluogi 

arddangosfeydd diwylliannol a threftadol gwahanol yn eu tro. Trwy sefydlu cyswllt gyda Llwybr Gelf Ceredigion mae’r 

safle wedi caniatáu i artistiaid lleol arddangos eu gwaith. Rhoddodd Cyngor Tref Aberteifi ganiatâd i’r castell 

arddangos regalia’r Cyngor sydd yn dyddio yn ôl i gyfnod Siarl y Cyntaf pryd y dinistriwyd y waliau yn ystod y Rhyfel 

Cartref.  Cynhelir dosbarthiadau Cymraeg, barddoniaeth a thelyn ynghyd a chyfarfodydd grwpiau hanes, archeoleg a 

gwnïo ar y safle gyda bwriad o ddechrau Clwb Camera cyn bo hir. Mae rhaglen o ddigwyddiadau Calan Gaeaf wedi eu 

trefnu ar gyfer y mis hwn a chynhelir Ffair Nadolig ar benwythnos ddechrau mis Rhagfyr. 
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CYFLAWNIAD A PHERFFORMIAD 

Gweithgaredd Elusennol 

 

Mae adfer Castell Aberteifi wedi ei gwblhau ac mae trawsnewidiad y safle yn deyrnged i weledigaeth y cadeirydd 

gwreiddiol, Trevor Griffiths OBE, a phob ymddiriedolwr, aelod staff, gwirfoddolwr, cynghorwr proffesiynol, cyllidwr a 

chodwr arian sydd wedi gweithio mor galed ar y prosiect. Mae'r gymuned leol wedi gwneud cyfraniad arbennig gan 

godi dros £200,000 o arian cyfatebol a chyfrannu dros 20,000 o oriau gwirfoddol yn ystod y cyfnod yn arwain at yr 

agoriad . Er ei bod yn anodd i’w asesu yn gywir mae tystiolaeth lafar yn awgrymu bod y castell wedi cael effaith bositif 

iawn ar yr economi leol.  

 

ADOLYGIAD ARIANNOL 

Prif ffynonellau ariannu 

Ni fyddai cwblhau adfer Castell Aberteifi wedi bod yn bosib heb yr ymrwymiad cryf a chefnogol a dderbyniodd yr 

ymddiriedolaeth, yn enwedig oddi wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, Rhaglen 

Trosglwyddo Asedau Cymunedol, Cadw, Cronfa Dreftadaeth Pensaernïol a'n partneriaid, Cyngor Sir Ceredigion. 

Rydym hefyd yn ddiolchgar am y gefnogaeth a dderbyniwyd oddi wrth Gyngor Tref Aberteifi a nifer fawr o gynghorau 

cymunedol a mudiadau yn Aberteifi a'r cyffiniau. Drwy gydol y broses adfer mae'r ymddiriedolaeth wedi derbyn cyngor 

hael ac arbenigol oddi wrth Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog 

 

Polisi Cronfeydd 

Mae gan yr elusen lefel uchel (£9.5m) o gronfeydd cyfyngedig sy’n adlewyrchu’r cyllid a wariwyd wrth adnewyddu 

asedau treftadol. Caiff yr asedau eu dal ar les 125 mlynedd oddi wrth CCC a pholisi’r Ymddiriedolaeth yw paratoi ar 

gyfer dibrisiad er mwyn dod a’r gwerth i ddim erbyn diwedd y les. Y tâl ar gyfer 2016/17 oedd £62,000 ond mae’n 

bwysig cofio nad tâl arian yw hwn. 

 

Yn ystod 2016/17, roedd incwm yn cynnwys gwariant gyda chymorth grant ar asedau sefydlog, yn arbennig felly 

cwblhau adfer Tŷ Cadwgan. Yn y cyfrifon rheoli mae’r ymddiriedolwyr yn adolygu gwariant trwy gymorth grant o’r 

math hwn ar wahân i gyllid cylchol misol a chostau rhedeg. 

 

Mae’r ymddiriedolwyr yn bles bod cronfeydd anghyfyngedig wedi cynyddu i £259,000, swm sydd yn hafal a dros 50% 

o gostau redeg blynyddol Castell Aberteifi. Er hynny daeth mwyafrif y grantiau a roddwyd tuag at gostau rhedeg 

cychwynnol i ben yn ystod 2016/17 ac er bod incwm gweithredol wedi parhau i gynyddu mae’n ffaith bod costau 

rhedeg arian yn uwch na refeniw arian a bod y castell yn gwneud colled gweithredol. Mae llety (gwely a brecwast a 

hunan arlwyo) wedi cyfrannu’n sylweddol yn 2016/17 gan bod yr unedau ar agor am 12 mis llawn ac mae’r gwelliant 

wedi parhau yn ystod 2017/18. Mae cyfnod paratoi hir yn arwain at briodasau ond disgwylir i refeniw o’r math hwn 

gynyddu’n sylweddol yn 2017/18. 

 

Gyda chymorth pellach wrth HLF ac arbenigwyr allanol mae’r ymddiriedolwyr wedi ymgymryd ag arolwg llawn o 

weithgaredd a’r cynllun busnes er mwyn sicrhau effeithiolrwydd cost y safle ac i nodi cyfleoedd i greu incwm 

ychwanegol. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi apwyntio Jac Owen Davies fel Cyfarwyddwr y Castell yn ddiweddar i roi’r 

cynllun busnes ar waith ac i sefydlu cynaliadwyedd hir dymor y safle. Caiff y swydd ei hariannu gan grant Treftadaeth 

Hydwyth HLF ac mae’r Ymddiriedolaeth yn ddiolchgar amdano. 

 

Mae ffocws yr Ymddiriedolaeth ar lif arian gan bod rheolau cyfrifo yn gofyn bod offer, darnau gosod a gosodiadau yn 

cael eu dibrisio dros gyfnod cymharol fyr. Roedd buddsoddiad yn yr asedau hyn yn £972,000 cost ar 31 Mawrth 2017, 

gan arwain at dâl dibrisio heb fod yn arian o £249,000 yn ystod y flwyddyn ariannol. Bydd nifer o’r asedau hyn (er 

enghraifft cypyrddau arddangos a dodrefn) yn ddefnyddiol am gyfnod hir wedi’r cyfnod dibrisio, er bydd gofyn i’r 

ymddiriedolwyr gynllunio ar gyfer adnewyddu’r asedau mewn amser i ddod.  

 

Mae’r cyfrifon yn dangos colled cyffredinol o £100,000 am y flwyddyn. Mae credydu’r cyfanswm tal dibrisio heb fod 

yn arian o £312,000 a didynnu’r £314,000 mewn grantiau arian a dderbyniwyd, yn awgrymu bod y golled mewn arian 

ar lefel tebyg iawn. Er hynny barn yr ymddiriedolwyr yw bod gwariant wedi ei ariannu gan grant yn cynnwys eitemau o 

wariant achlysurol felly mai’r golled ariannol gwaelodol dipyn yn is. Mae perfformiad hyd yma yn 2017/18 ar y blaen 

i’r gyllideb.  
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STRWYTHUR, LLYWODRAETHU A RHEOLI 

Dogfen Lywodraethol 

Rheolir yr elusen gan ddogfen 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 drwy warant, a ymgorfforwyd 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 a caiff y cwmni ei lywodraethu yn unol â'r Erthyglau Cymdeithasiad. Os bydd y cwmni'n cael ei 

ddirwyn i ben bydd gofyn 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 ail ethol y nifer agosaf i un rhan o dair o gyfanswm yr 

ymddiriedolwyr etholedig ym mhob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

 

Fel gyda llawer i elusen arall mae gan yr Ymddiriedolaeth is-gwmni masnachol, Cardigan Castle Enterprises Ltd, sy’n 

gyfrifol am weithgaredd nad yw yn weithgaredd elusennol ar y safle. Mae’r cyfrifon ariannol yn atodol i’r adroddiad 

hwn yn cyfuno gweithgaredd yr is-gwmni hwn, ond mae Nodyn 13 i’r cyfrifon yn rhoi crynodeb o berfformiad yr is-

gwmni.  Yn ystod 2106/17 gwnaeth Cardigan Castle Enterprises Ltd elw o £55,000 ac fe gaiff hwn ei gyflwyno i’r 

ymddiriedolaeth cyn diwedd y flwyddyn galendr er mwyn cefnogi’r gweithgaredd elusennol. Mae ymddiriedolwyr 

Cadwgan hefyd yn gyfarwyddwyr Cardigan Castle Enterprises Ltd..  

 

Recriwtio a phenodi ymddiriedolwyr newydd 

Caiff Ymddiriedolwyr newydd gyfarwyddid ar eu hymrwymiadau 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 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 leihau o 

fewn rheswm tebygolrwydd ac effeithiau twyll a chamgymeriadau. 
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Rheoli 

 

Mae aelodaeth yr ymddiriedolaeth yn agored i unrhyw un sy'n cefnogi amcanion a nodau'r ymddiriedolaeth. Croesawir 

ceisiadau am aelodaeth ar unrhyw adeg a cậnt eu hystyried yng nghyfarfodydd misol yr ymddiriedolwyr. Mae aelodaeth 

yn dod i rym ar ddyddiad cymeradwyaeth yr ymddiriedolwyr a rhaid adnewyddu aelodaeth yn flynyddol ym mis 

Ionawr. Mae tâl tanysgrifiad ar hyn o bryd yn £15 bob blwyddyn galendr. 

 

Mae pob ymddiriedolwr yn rhoi o'i amser yn wirfoddol ac nid yw'n derbyn unrhyw fuddion ariannol neu fuddion eraill 

oddi wrth yr elusen. 

 

Yn unol â’r Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasiad, cyfyngir nifer yr ymddiriedolwyr i ddeuddeg. Gyda adfer 

Castell Aberteifi wedi ei gwblhau bu i bum ymddiriedolwr a fu’n gwasanaethau am gyfnod hir ymddeol. Cofnodwyd 

ymddeoliad Richard Thomas, Hedydd Jones, Jann Tucker a Sandra Davies yn adroddiad y llynedd tra cyflwynodd 

Keith Evans, ymddiriedolwr a fu’n gwasanaethu am ddau dymor ac a fu’n allweddol wrth sefydlu’r bartneriaeth rhwng 

yr ymddiriedolaeth a Chyngor Sir Ceredigion, ei ymddiswyddiad ar y 6ed o Chwefror 2017 oherwydd pwysau 

ymrwymiadau eraill. Non Davies yw Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth a Chris Hewitt yw’r Trysorydd. Mae'r Cynghorydd 

Gareth Lloyd yn gwasanaethu fel enwebai Cyngor Sir Ceredigion a’r Cynghorydd Clive Davies yn gwasanaethu fel 

enwebai Cyngor Tref Aberteifi. Nid oes unrhyw ymddiriedolwr wedi ei enwebu i gynrychioli y gwirfoddolwyr. Non 

Davies yw’r ymddiriedolwr sy’n ymddeol yn ei thro a bydd yn cynnig ei hun i’w hail-ethol yng Nghyfarfod Blynyddol 

2017. Cyfetholwyd Bryce Barrett fel ymddiriedolwr ar y 26ain o Orffennaf 2017 ac yn unol a dogfen lywodraethol yr 

ymddiriedolaeth bydd yn cynnig ei hun hefyd i'w ail-ethol yng Nghyfarfod Blynyddol 2017. 

 

Yng Nghyfarfod Blynyddol 2016 apwyntiwyd yr ymddiriedolwyr gwreiddiol Jann Tucker a Richard Thomas fel 

Noddwyr yr ymddiriedolaeth i gydnabod miloedd o oriau o wasanaeth gwirfoddol i’r prosiect adfer.  

 

Y Swyddog Adnoddau, Sue Lewis, oedd yr uwch aelod o staff yn ystod y flwyddyn ariannol a fu’n arwain tîm bychan o  

staff parhaol a fu’n gweithio’n hyblyg er mwyn sicrhau oriau agor y safle. Caiff cyflogau staff eu hadolygu a’u 

penderfynu gan yr ymddiriedolwyr sydd yn gosod cyllidebau manwl ar gyfer incwm a gwariant ag sydd yn monitro 

perfformiad yn erbyn cyllideb yng nghyfarfodydd misol yr ymddiriedolaeth. Fel a nodwyd uchod mae’r 

ymddiriedolaeth wedi apwyntio Jac Davies fel Cyfarwyddwr y Castell yn ddiweddar. Cyflogir staff dros dro yn ystod 

misoedd yr haf er mwyn mynd i’r afael a’r lefelau uwch o weithgaredd a nifer yr ymwelwyr ac mae tîm brwdfrydig o 

wirfoddolwyr yn ychwanegu at brofiadau’r ymwelwyr.  

 

Dymuna'r Ymddiriedolaeth gydnabod y gefnogaeth eithriadol a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Ceredigion (CSC) a'i 

swyddogion trwy gydol y broses o gyflwyno ceisiadau i Gronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL), Cronfa Ddatblygu 

Rhanbarthol Ewrop, rhaglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol, Cadw a ffynonellau ariannu eraill, penodi timau 

dylunio, contractwyr a staff dan reolau caffael Ewropeaidd a rheoli'r gwaith adfer a gwaith archeolegol a wnaed eisoes.  

 

Bu cefnogaeth gref a chyngor hael ac arbenigol Ymddiriedolaeth Adfywio'r Tywysog yn amhrisiadwy. Mae'r 

ymddiriedolaeth hefyd yn hynod o ddiolchgar i Bwyllgor Gefeillio Brioude am eu cydweithrediad wrth gytuno 

newidiadau i ardd Brioude ger mynedfa Castell Aberteifi. Mae gwelliannau pellach ar y gweill i’r ardal hon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tudalen 6 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan  

  

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr 

ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

  

 

CYFEIRNOD A MANYLION GWEINYDDOL  

Rhif Cwmni Cofrestredig  

03955918 (Lloegr a Chymru) 

 

Rhif Elusen gofrestredig 

1080667 

 

Swyddfa gofrestredig 

Cardigan Castle 

Green Street 

CARDIGAN 

Ceredigion 

SA43 1JA 

 

 

Ymddiriedolwyr 

WHR Thomas  - ymddiswyddodd 22.6.16  

Mrs EJ Tucker  - ymddiswyddodd 28.9.16  

Dr HP Jones  - ymddiswyddodd 27.7.16  

Mrs S Davies  - ymddiswyddodd 8.12.16  

G Lloyd 

Mrs EN Davies 

EJK Evans  - ymddiswyddodd 6.2.17  

JC Davies 

AM Reed 

CS Hewitt  - apwyntiwyd 22.6.16  

K Taylor  - apwyntiwyd 24.8.16  

 

 

Ysgrifennydd y Cwmni 

J Timms 

 

Archwilwyr 

Ashmole and Co. 

Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig ac Archwilwyr Statudol 

Manchester House 

Grosvenor Hill 

Aberteifi 

Ceredigion 

SA43 1HY 

 

Cyfreithwyr 

Messrs Morgan & Richardson 

7 St. Mary Street 

Aberteifi 

Ceredigion 

SA43 1HB  

 

Bancwyr 

Banc Barclays Bank plc 

32 High Street 

Aberteifi 

Ceredigion 

SA43 1HH  
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 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan  

  

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr 

ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

  

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 Cyfrifyddu Cymeradwy'r Deyrnas Unedig ). 

 

Yn unol a 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 cymhwyso'n gyson; 

-  dilyn y dulliau a'r egwyddorion yn y SORP Elusennau; 

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

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

elusennol yn parhau i weithredu. 

 

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. 

 

Mor bell ag y gwyr yr ymddiriedolwyr: 

 

-  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 trwy orchymyn bwrdd yr ymddiriedolwyr ar............................................. a llofnodwyd ar ei ran gan: 

 

............................................. 

 

 

J Timms - Ysgrifennydd 
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynol i Ymddiriedolwyr 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan ar gyfer y flwyddyn yn 

diweddu 31 Mawrth 2017 ar dudalennau deg i chwech ar hugain. Y fframwaith adrodd ariannol a ddefnyddiwyd wrth 

eu paratoi yw'r gyfraith berthnasol a'r Safon Adrodd Ariannol (Arferion Cyfrifyddu Cymeradwy y Deyrnas Unedig) 

 

Paratowyd yr adroddiad hwn ar gyfer ymddiriedolwyr y cwmni elusennol, fel corff, ac ar eu cyfer hwy yn unig, yn unol 

ag Adran 144 Deddf Elusennau 2011 a'r rheoliadau a wnaed o dan Adran 154 y Ddeddf honno. 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 dros unrhyw un ag eithrio'r cwmni elusennol ac ymddiriedolwyr y 

cwmni elusennol fel corff, am ein gwaith archwilio, am yr adroddiad hwn, nac am y farn a luniwyd gennym. 

 

Cyfrifoldebau priodol ymddiriedolwyr ac archwilwyr 

Fel yr eglurwyd yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau'r Ymddiriedolwyr a nodir ar dudalen chwech, mae'r 

ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn gyfarwyddwyr y cwmni elusennol at ddibenion y gyfraith cwmnïau) yn gyfrifol am 

baratoi'r datganiadau ariannol ac am gael eu bodloni eu bod yn rhoi darlun cywir a theg. 

 

Mae'r ymddiriedolwyr wedi dewis i'r datganiadau ariannol gael eu harchwilio yn unol â Deddf Elusennau 2011 yn 

hytrach na Deddf Cwmnïau 2006. Yn unol â hynny, penodwyd ni fel archwilwyr dan Adran 144 Deddf Elusennau 2011 

ac yr ydym yn adrodd yn unol â rheoliadau a wnaed dan Adran 154 y Ddeddf honno. 

 

Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio a mynegi barn ar y datganiadau ariannol yn unol â'r gyfraith berthnasol a'r Safonau 

Archwilio Rhyngwladol (y DU ac Iwerddon). Mae'r safonau hynny yn gofyn i ni gydymffurfio â Safonau Moesegol 

Archwilwyr y Bwrdd Arferion Archwilio gan gynnwys Safonau Moesegol APB – Darpariaethau ar gael ar gyfer 

Endidau Bychain (Adolygwyd), dan yr amgylchiadau a nodir yn nodyn 22 i’r datganiadau ariannol. 

 

Cwmpas archwiliad y datganiadau ariannol 

Mae archwiliad yn golygu cael tystiolaeth am y symiau a'r datgeliadau yn y datganiadau ariannol sy'n ddigonol i roi 

sicrwydd rhesymol nad yw'r datganiadau ariannol yn cynnwys camddatganiadau perthnasol, boed trwy dwyll neu 

gamgymeriad. Mae hyn yn cynnwys asesu: a yw'r polisïau cyfrifyddu yn briodol i amgylchiadau'r cwmni elusennol ac a 

ydynt wedi'u defnyddio'n gyson a'u datgelu'n ddigonol; rhesymoldeb amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol a wnaed gan 

yr ymddiriedolwyr; a chyflwyniad cyffredinol y datganiadau ariannol. Yn ogystal, rydym yn darllen holl wybodaeth 

ariannol ac anariannol Adroddiad yr Ymddiriedolwyr er mwyn nodi anghysondebau perthnasol yn y datganiadau 

ariannol a archwiliwyd ac i nodi unrhyw wybodaeth sy'n ymddangos yn sylweddol anghywir yn seiliedig ar y 

wybodaeth, neu'n berthnasol anghyson â'r wybodaeth a ganfyddwyd gennym ni yn ystod cyflawni’r archwiliad. Os 

ddown yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau neu anghysondebau perthnasol amlwg yr ydym yn ystyried y 

goblygiadau ar gyfer ein hadroddiad. 

 

 

Barn ar ddatganiadau ariannol 

Yn ein barn ni, mae'r datganiadau ariannol: 

-  yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr ariannol y cwmni elusennol ar 31 Mawrth 2017 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 cael eu paratoi'n briodol yn unol ag Arferion Cyfrifo Cymeradwy y Deyrnas Unedig; ac 

-  wedi eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Cwmnïau 2006. 
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynol i Ymddiriedolwyr 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

Materion y mae'n ofynnol i ni gyflwyno adroddiad arnynt drwy eithriad 

Nid oes unrhyw faterion y mae angen i ni eich hysbysu amdanynt lle mae Deddf Elusennau 2011 yn ei gwneud yn 

ofynnol i ni eich hysbysu amdanynt os, yn ein barn ni: 

-  yw'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 

-  nad yw'r datganiadau ariannol yn cytuno â'r cofnodion a'r ffurflenni cyfrifyddu; neu 

-  nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac esboniadau angenrheidiol ar gyfer ein harchwiliad. 

 

 

 

 

 

 

Ashmole and Co. 

Cyfrifwyr Siartredig Ardystiedig ac Archwilwyr Statudol  

Yn gymwys i weithredu fel archwilydd o ran Adran 1212 o Ddeddf Cwmnïau 2006 

Manchester House 

Grosvenor Hill 

Aberteifi 

Ceredigion 

SA43 1HY 

 

Dyddiad: ............................................. 



 Mae’r nodiadau yn rhan o’r datganiadau ariannol 

 

 Tudalen 10 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Datganiad Cyfunol Gweithagreddau Ariannol  

 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 
  

31.3.17  31.3.16  

 

 

Cronfa 

Anghyfyngedig  
 Cronfa 

gyfyngedig 

 Cyfanswm  Cyfanswm  

 Nodiada

u 
£  £  £  £  

INCWM A GWADDOL O  

Rhoddion a chymynroddion 2 9,040 - 9,040 9,654 

Gweithgaredd Elusennol 5  

Adfer y Castell 53,826 314,683 368,509 1,336,841 

 

Gweithgaredd masnachu eraill 3 212,743 - 212,743 147,746 

Incwm Buddsoddi 4 390 - 390 206 

          

Cyfanswm 275,999 314,683 590,682 1,494,447 

 

 

GWARIANT AR  

Codi arian 6 104,688 - 104,688 89,205 

Gweithgaredd Elusennol 7  

Ader y Castell 53,216 533,311 586,527 688,790 

          

Cyfanswm 157,904 533,311 691,215 777,995 

 

          

INCWM NET/(GWARIANT) 118,094 (218,627) (100,533) 716,452 

 

CYSONI CRONFEYDD  

 

Cyfanswm a ddygwyd ymlaen 176,949 9,695,462 9,872,411 9,155,959 

 

          

CYFANSWM A GARIWYD YMLAEN 295,043 9,476,835 9,771,878 9,872,411 

          

 

GWEITHREDIADAU SY’N PARHAU 

Mae’r holl incwm a’r gwariant yn deillio o weithrediadau sy’n parhau. 

 

 

 



 Mae’r nodiadau yn rhan o’r datganiadau ariannol 

  

Tudalen 11 

  

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Mantolen – Wedi ei chysoni 

 ar 31 Mawrth 2017 

  

31.3.17  31.3.16  

 

 

Cronfa 

Anghyfyngedig 
 Cronfa 

gyfyngedig 

 Cyfanswm  Cyfanswm  

 Nodyn £  £  £  £  

ASEDAU SEFYDLOG  

Asedau diriaethol 14 5,755 1,686,940 1,692,695 1,611,793 

Asedau treftadaeth 15 - 7,765,773 7,765,773 7,704,925 

          

5,755 9,452,713 9,458,468 9,316,718 

 

 

ASEDAU CYFREDOL  

Stociau 16 19,982 - 19,982 12,430 

Dyledwyr 17 25,309 122,881 148,190 452,757 

Arian yn y banc ac mewn llaw  309,814 50,787 360,601 176,559 

          

355,105 173,668 528,773 641,746 

 

 

CREDYDWYR  

Symiau yn ddyledus mewn blwyddyn 18 (65,817) (149,546) (215,363) (86,053) 

 

          

ASEDAU CYFREDOL NET 289,288 24,122 313,410 555,693 

          

 

CYFANSWM ASEDAU LLAI  

RHWYMEDIGAETHAU CYFREDOL 

 

 

 

295,043 

 

9,476,835 

 

9,771,878 

 

9,872,411 

 

          

ASEDAU NET  295,043 9,476,835 9,771,878 9,872,411 

          

 

CRONFEYDD 19  

Cronfeydd anghyfyngedig 295,043 176,949 

Cronfeydd cyfyngedig 9,476,835 9,695,462 

    

CYFANSWM 9,771,878 9,872,411 

    

 



 Mae’r nodiadau yn rhan o’r datganiadau ariannol 

  

Tudalen 12 

  

Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

Mantolen - Elusen 

 

 Ar 31 Mawrth 2017 
  

31.3.17  31.3.16  

 

 

Cronfa 
anghyfyngedig 

 Crofa gyfyngedig   Cyfanswm  Cyfanswm  

 Nodyn £  £  £  £  

ASEDAU SEFYDLOG  

Asedau diriaethol 14 - 1,686,940 1,686,940 1,607,010 

Asedau treftadaeth 15 - 7,765,773 7,765,773 7,704,925 

          

- 9,452,713 9,452,713 9,311,935 

 

 

ASEDAU CYFREDOL  

Dyledwyr 17 40,148 122,881 163,029 512,111 

Arian yn y banc ac mewn llaw  255,430 50,787 306,217 99,221 

          

295,578 173,668 469,246 611,332 

 

 

CREDYDWYR  

Symiau yn ddyledus mewn blwyddyn 18 (717) (149,364) (150,081) (50,855) 

 

          

ASEDAU CYFREDOL NET 294,861 24,304 319,165 560,477 

          

 

CYFANSWM ASEDAU LLAI  

RHWYMEDIGAETHAU CYFREDOL 

 

 

 

294,861 

 

9,477,017 

 

9,771,878 

 

9,872,411 

 

          

ASEDAU NET 294,861 9,477,017 9,771,878 9,872,411 

          

 

CRONFEYDD 19  

Cronfeydd anghyfyngedig 294,861 176,949 

Cronfeydd cyfyngedig 9,477,017 9,695,462 

    

CYFANSWM 9,771,878 9,872,411 

    



 Mae’r nodiadau yn rhan o’r datganiadau ariannol 

  

 Tudalen 13 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Mantolen - parhad 

 Ar 31 Mawrth 2017 
  

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 yn diweddu 31 Mawrth 2017. 

 

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 ac 

(b)  i baratoi 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. 

 

Archwiliwyd y datganiadau ariannol hyn yn unol a gofynion Adran 144 Deddf Elusennau 2011.. 

 

Mae'r datganiadau ariannol hyn wedi eu paratoi yn unol â darpariaethau arbennig Rhan 15 Deddf Cwmnïau 2006 sy'n 

berthnasol i gwmnïau elusennol bach). 

 

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ar ....................................... ...... ac fe'u 

llofnodwyd ar ei ran gan:  

 

 

 

 

............................................. 

Mrs EN Davies - Ymddiriedolwr 

 

 

............................................. 

CS Hewitt - Ymddiriedolwr 

 



 Mae’r nodiadau yn rhan o’r datganiadau ariannol 

 

 Tudalen 14 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Datganiad Llif Arian 

 Ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 
  

31.3.17  31.3.16  

Nodyn £  £  

Lif arian o weithgaredd gweithredu: 

Arian a grewyd o weithrediadau  1  637,524 1,006,552 

    

Arian net a grewyd gan (a ddefnyddiwyd mewn) 

gweithgaredd gweithredu 

  

 

 

637,524 

 

1,006,552 

    

 

Llif arian o weithgaredd buddsoddi : 

Pryniant asedau sefydlog diriaethol  (330,396) (679,428) 

Pryniant asedau treftadaeth  (123,475) (341,095) 

Llog a dderbyniwyd  390 206 

    

Arian net a grewyd gan (a ddefnyddiwyd mewn) 

gweithgaredd buddsoddi 

 (453,481) (1,020,317) 

    

 

    

Newid mewn arian a chyfwerth ag arian yn ystod 

y cyfnod adrodd 

  

 

 

184,043 

 

(13,765) 

Arian a chyfwerth ag arian ar ddechrau’r 

cyfnod adrodd  

  

 

 

176,559 

 

- 

    

Arian a chyfwerth ag arian ar ddiwedd y cyfnod 

adrodd 

  

 

 

360,602 

 

(13,765) 

    



 Tudalen 15 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

 

 Nodiadau i’r Datganiad Llif Ariant 

 Am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 
  

1. CYSONIAD INCWM(GWARIANT) NET A LLIF ARIAN NET O WEITHGAREDD GWEITHREDU 

 

31.3.17  31.3.16  

£  £  

Incwm /(gwariant) Net ar gyfer y cyfnod adrodd (fel yn natganiad 

gweithgaredd ariannol) 

  

(100,533) 

 

716,452 

Newidiadau ar gyfer: 

Taliadau dibrisios  312,122 281,815 

Llog a dderbyniwyd  (390) (206) 

Cynnydd mewn stociau  (7,552) - 

Gostyngiad dyledwyr  304,567 8,491 

Cynnydd mewn credydwyr  129,310 - 

    

Arian net a grewyd gan (a ddefnyddiwyd mewn) gweithgaredd 

gweithredu 

 637,524 1,006,552 

    

 



                                                Tudalen 16 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Nodiadau i’r datganiadau ariannol  
 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

  

1. POLISIAU CYFRIFO 

 

Sail paratoi’r datganiadau ariannol 

Mae datganiadau ariannol y cwmni elusennol sydd yn endid er budd y cyhoedd dan FRS102, wedi eu paratoi yn 

unol a SORP Elusennau (FRS102) ‘Cyfrifo ac Adrodd gan Elusennau: Datganiad Arfer a Argymhellir sydd yn 

gymwys ar gyfer elusennau sy’n paratoi eu cyfrifon yn unol â Safon Adrodd Ariannol sydd yn gymwys i’r DU a 

Gweriniaeth Iwerddon (FRS102) (daeth i rym 1 Ionawr 2015)', y Safon Adrodd Ariannol 102 ‘Y Safon Adrodd 

Ariannol sydd yn gymwys i’r DU a Gweriniaieth Iwerddon’ a Deddf Cwmnïau 2006. Paratowyd y cyfrifon dan 

yr arfer cost hanesyddol. 

 

Incwm 

Cydnabyddir pob incwm yn y Datganiad Gweithgaredd Ariannol pan gaiff yr elusen yr hawl i’r cronfeydd, pan 

ei bod yn debygol y derbynnir yr incwm a phan gellir cyfrifo’r swm gyda chywirdeb rhesymol   

 

Gwariant 

Cydnabyddir rhwymedigaethau fel gwariant cyn gynted ag y bod rhwymedigaeth cyfreithiol neu adeiladol sydd 

yn ymrwymo’r elusen i’r gwariant hwnnw, mae’n debygol y bydd trosglwyddo mantais economaidd wrth dalu a 

phan gellir cyfrifo’r swm gyda chywirdeb rhesymol. Caiff gwariant ei gyfrifo ar sail cyfrifo croniadol ac fe’i 

ddosbarthir dan benawdau sydd yn cydgrynhoi yr holl gost sydd yn berthnasol I’r category. Lle na ellir cysylltu 

costau yn uniongyrchol I bennawdau penodol meant wedi eu dyranu i weithgareddau ar sail sydd yn gyson gyda 

defnydd yr adnoddau.     

 

Dyraniad a Dosraniad costau 

Caiff costau eu dyrannu rhwng gwariant elusennol uniongyrchol a gwariant masnachol yn unol â natur y gost.  

 

Asedau Sefydlog Diriaethol 

Gosodir dibrisiant ar y cyfraddau blynyddol canlynol er mwyn diddymu pob ased dros ei oes fuddiol 

amcangyfrifedig 

Tangible fixed assets 

 

Eiddo rhydd-ddaliol  - heb osod  

Offer a pheiriannau  - 25% ar falans gostyngol  

Darnau gosod a gosodiadau  - 25% ar gost a 25% ar falans gostyngol  

 

Asedau Treftadaeth 

Asedau Treftadaeth yw asedau diriaethol yr Elusen sydd o bwysigrwydd hanesyddol ac a gedwir er mwyn hybu 

amcanion cadwraeth ac addysgiadol yr Elusen ac er mwyn cyfrannu at ddiwylliant ac addysg y genedl trwy 

ganiatáu mynediad i’r cyhoedd. 

 

Caiff y castell a thir y castell ynghyd a phob gwariant dilynol ar adfer a datblygu safle yn yr asedau hyn eu 

hystyried 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 i’r 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 araf yn symud. 

 

Treth 

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

 



 Tudalen 17 

 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Nodiadau i’r datganiadau ariannol  - parhad 

 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

  

1. POLISIAU CYFRIFO - parhad 

 

Cyfrifyddu 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 eraill ôl-ymddeol 

Mae’r cwmni elusennol yn gweithredu cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig. Nodir cyfraniadau yn daladwy i 

gynllun pensiwn y cwmni elusennol yn y Datganiad Gweithgaredd Ariannol yn y cyfnod y maent yn berthnasol 

iddo. 

 

2. RHODDION A CHYMYNRODDION 

 

31.3.17  31.3.16  

£  £  

Rhoddion  7,040 7,654 

Cyngor Tref Aberteifi  2,000 2,000 

    

9,040 9,654 

    

 

3. GWEITHGAREDD MASNACHU ERAILL 

 

31.3.17  31.3.16  

£  £  

Incwm y Siop  21,154 22,191 

Llogi Ystafelloedd  28,688 18,831 

Incwm rhent  7,500 8,125 

Incwm digwyddiadau  9,751 9,952 

Incwm Cafe  56,075 54,783 

Llety  83,436 30,170 

Gwerthiant arall  6,139 3,694 

    

212,743 147,746 

    

 

4. INCWM BUDDSODDI 

 

31.3.17  31.3.16  

£  £  

Llog Cyfrif Banc  390 206 
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 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad 
 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

  

5. INCWM GWEITHGAREDD ELUSENNOL 

 

31.3.17  31.3.16  

 Gweithgaredd  £  £  

Tal mynediad  Adfer y Castell  51,273 100,151 

Aelodaeth  Adfer y Castell  447 1,125 

Teithiau  chyrsiau addysg  Adfer y Castell  2,106 1,561 
Trosglwyddo Asedau 

Cymunedol– Grant y Loteri 

Fawr 

  

Adfer y Castell 

  

35,668 

 

88,478 

Cronfa Treftadaeth y Loteri   Adfer y Castell  279,015 764,189 

Cronfa Datblygu Rhanbarthol 

Ewrop 

  

Adfer y Castell 

  

- 

 

356,337 

Grant Cymuned Cyngor Sir 

Ceredigion  

 Adfer y Castell   

- 

 

25,000 

    

368,509 1,336,841 

    

 

6. CODI ARIAN 
 

Gweithgaredd masnachu eraill 

 

31.3.17  31.3.16  

£  £  

Prynu  7,832 19,143 

Costau Staff   35,608 7,694 

Drwgddyled  559 5,838 

Treuliau llety  31,194 15,537 

Treuliau digwyddiadau  5,015 3,800 

Trwyddddedau  238 206 

Treuliau masnachu arall  9,062 3,189 

Marchnata a chyhoeddusrwydd  15,180 13,157 

Costau cefnogi  - 20,641 

    

104,688 89,205 

    

 

 

7. COST GWEITHGAREDD ELUSENNOL 

 

Cost uniongyrchol  Cost cefnogi  Cyfanswm  

(Nodyn 8)   

£  £  £  

Adfer y Castell  68,080 518,447 586,527 

       

 

 

8. COSTAU CEFNOGI 

 

 

 

 

Rheolit 

  

Arall 

 Cost 

llywodraethol  

  

Cyfanswm 

 

£  £  £  £  

Adfer y Castell  201,419 312,122 4,906 518,447 
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 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad 
 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

  

 

9. INCWM NET /(GWARIANT) 

 

Incwm net /(gwariant) nodir wedi codi tal/(credydu): 

 

31.3.17  31.3.16  

£  £  

Cydnabyddiaeth Archwilwyr  2,400 2,300 

Cydnabyddiaeth Archwilwyr am waith ar wahan i archwilio  2,506 1,850 

Dibrisiant–  Asedau diriaethol 

                    Asedau treftadaeth   

 249,495 

62,627 

219,679 

62,113 

    

 

 

10. CYDNABYDDIAETH A BUDDION YMDDIRIEDOLWYR 

 

Ni fu unrhyw gydnabyddiaeth na buddion eraill i ymddiredolwyr ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 

2017 nag ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2016. 

 

Treuliau Ymddiriedolwyr  

Ni dalwyd unrhyw dreuliau ymddiriedolwyr ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 nag ar gyfer y 

flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2016. 

 

 

11. COSTAU STAFF  

 

 31.3.17  31.3.16 

 £   £  

 

Cyflogau   140,447  189,466 

Costau nawdd cymdeithasol   5,688  8,743 

     

 146,135  198,209 

     

 

Ni wnaeth unrhyw aelod o staff dderbyn mwy na £60,000. 

 

 

Categoriau Staff  

 

Roedd nifer y staff a gyflogwyd ganyr elusen yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn  

 

Rheoli   2   

Gweithredol   8   

Cyllid   1   

    

 11 
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 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad 
 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

 

 

12. CYMHARIAETHAU AR GYFER DATGANIAD GWEITHGAREDDAU ARIANNOL  

 

 

 

Cronfa 

anghyfyngedig 
 Cronfa 

cyfyngedig 

 Cyfanswm  

£  £  £  

INCWM A GWADDOL O  

Rhoddion a chymynroddion 9,654 - 9,654 

Gweithgaredd Elusennol  

Adfer y Castell 102,837 1,234,004 1,336,841 

 

Gweithgareddau masnachu eraill 147,746 - 147,746 

Incwm buddsoddi  206 - 206 

       

Cyfanswm 260,443 1,234,004 1,494,447 

 

 

GWARIANT AR  

Codi arian 89,205 - 89,205 

Gweithgareddau elusennol  

Adfer y Castell - 688,790 688,790 

       

Cyfaswm 89,205 688,790 777,995 

 

       

INCWM NET (GWARIANT) 

 

171,238 545,214 716,452 

CYSONI CRONFEYDD 

 

Cyfanswm cronfeydd a ddygwyd ymlaen 5,711 9,150,248 9,155,959 

       

CYFANSWM A GARIWYD YMLAEN 176,949 9,695,462 9,872,411 
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 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad 
 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

  

 

13. ISGWMNI 

 

Mae gan yr elusen is-gwmni Cardigan Castle Enterprises Ltd, cwmni wedi ei gyfyngu trwy warant ac wedi ei 

gorffori yn Lloegr a Chymru.  Mae’r cwmni yn cynnal gweithgaredd masnachol er mwyn codi arian i’w roddi 

i’r elusen. 

 

Rhoddir crynodeb o’r gweithgaredd ariannol isod 

 31.03.17  31.03.16 

 £   £  

Trosiant        207,349 141,182 

Cost gwerthiant       53,387 49,569 

Gorbenion       99,605 39,749 

LLog a dderbyniwyd                        - 196 

     

(Colled)/gwraged net cyn rhoddion i’r Elusen        54,357 52,060 

     

 

Rhoddion I’r Elusen          54,357 49,564 

     

 

 

14. ASEDAU SEFYDLOG DIRIAETHOL 

 

 

Eiddo rhydd-

ddaliol 

 Offer a 

pheiriannau 

 Darnau gosod 

a gosodiadau 

  

Cyfanswm 

 

£  £  £  £  

COST 

Ar 1Ebrill 2016  1,032,603 43,344 848,364 1,924,311 

Ychwanegiadau  201,944 3,858 124,594 330,396 

          

Ar 31 Mawrth  2017  1,234,547 47,202 972,958 2,254,707 

          

 

DIBRISIANT 

Ar 1 Ebrill  2016  - 20,583 291,935 312,518 

Tal am flwyddyn  - 6,654 242,840 249,494 

          

Ar 31 Mawrth 2017  - 27,237 534,775 562,012 

          

GWERTH AR BAPUR NET  

Ar 31 Mawrth 2017  1,234,547 19,965 438,183 1,692,695 

          

Ar 31 Mawrth 2016  1,032,603 22,761 556,429 1,611,793 

          

 

Yn gynwysedig yng nghost neu brisiad tir ac adeiladau mae tir rhydd-ddaliol ac eiddo o £1,234,547 (2016 - 

£1,032,603) na gaidd ei ddibrisio.  

 

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

gaffaeliwyd gan yr elusen yn 2011-12 a gwelliannau i’r eiddo hwn. Nid oes tâl dibrisio wedi ei godi ar y ddau 

eiddo hyn gan bod yr ymddiriedolwyr yn ystyried y bydd y gwerth  gweddilliol sy’n ddisgwyliedig ddigon uchel 

i wneud dibrisiant yn anfaterol.  

 

Yn gynwysiedig yn asedau sefydlog diriaethol mae darnau gosod a gosodiadau yr is-gwmni, Cardigan Castle 

Enterprises Ltd gyda gwerth ar bapur net o £5,755   (2016 - £4,783) 
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 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 

  

 Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad 
 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

 

15. ASEDAU TREFTADAETH 

 

 Cyfanswm 

 £ 

COST 
Ar 1 Ebrill 2016  7,826,947 

Gwaith adfer yn ystod y flwyddyn  123,475 

  

Ar 31 Mawrth 2017   7,950,422 

 

DIBRISIANT 
Ar 1 Ebrill 2016  122,023 

Tal dibrisio am y flwyddyn   62,627 

  

Ar 31 Mawrth 2017  184,650 

 

 

 

 

GWERTH AR BAPUR NET  

 

Ar 31 Mawrth 2017 

 7,765,772 

  

Ar 31 Mawrth 2016  7,704,924 

  

 

Mae asedau treftadaeth yn cynnwys costau gwaith adfer ar adeiladau a thir y castell  

 

Caiff Castell Aberteifi a’r tir eu prydlesu i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan am 125 mlynedd, 

cyfnod a ddaeth i rym ym mis Chwefror 2013. Nid oes cost caffael i’r brydles. Mae prisiad marchnad agored yn 

anymarferol ac ni ellir defnyddio dulliau prisio confensiynol. 

 

Rhoddir dibrisiad er mwyn amorteiddio gwariant adfer dros dymor y brydles (125 mlynedd).  

 

 

16. STOCIAU 

 

31.3.17  31.3.16  

£  £  

Stociau  19,982 12,430 

    

    

17. DYLEDWYR: CYFANSYMIAU YN DDYLEDUS MEWN BLWYDDYN 

 

 31.3.17  31.3.16  31.3.17  31.3.16 

    £     £     £     £ 

 Grwp  Grwp  Elusen  Elusen 

Dyledwyr masnachol 14,608  20,278  -  - 

Dyledwyr eraill 1,297  6,768  1,297  5,888 

TAW 

Cyngor Sir Ceredigion 

Incwm cronedig 

7,555 

- 

122,881 

 

 

12,497 

164,729 

236,009 

 7,555 

- 

122,881 

 12,497 

164,729 

236,009 

Rhagdaliadau 

Cardigan Castle Enterprises 

1,849 

- 

 12,476 

- 

 1,849 

29,447 

 12,476 

80,511 

        

 148,190  452,757  163,029  512,111 
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 Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol - parhad 
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 18. CREDYDWYR: CYFANSYMIAU YN DDYLEDUS MEWN BLWYDDYN 

 31.3.17  31.3.16  31.3.17  31.3.16 

    £     £     £     £ 

 Grwp  Grwp  Elusen  Elusen 

Nawdd cymdeithasol a threthi eraill      717  2,163  717  2,163 

Credydwyr eraill     40,823  12,035  -  - 

Treuliau cronedig  

Cyngor Sir Ceredigion 

   48,080 

 125,743 

 71,855 

- 

 

 

23,621 

125,743 

 48,692 

- 

        

  215,363  86,053  150,081  50,855 

        

 

 

19. SYMUDIAD CRONFEYDD 

 

 

 

 

Ar1.4.16 

 Symudiad Net 

cronfeydd 

  

Ar 31.3.17 

 

£  £  £  

Cronfeydd anghyfyngedig 

Cronfa gyffredinol 176,949 103,585 280,534 

 

Cronfeydd cyfyngedig 

Cyfyngedig 9,695,462 (204,118) 9,491,344 

 

       

CYFANSWM 9,872,411 (100,533) 9,771,878 

       

 

Mae symudiad net cronfeydd sydd yn gynwysiedig yn yr uchod fel a ganlyn: 

 

 Adnoddau i 

fewn 

 Adnoddau 

allan 

 Symudiad 

cronfeydd 

 

£  £  £  

Cronfeydd anghyfyngedig 

Cronfa gyffredinol 275,999 (172,414) 103,585 

 

Cronfeydd cyfyngedig 

Cyfyngedig 314,683 (518,801) (204,118) 

 

       

CYFANSWM 590,682 (691,215) (100,533) 

       

 

 

20. DATGELIADAU PARTI PERTHYNOL 

 

Yn ystod y flwyddyn ni fu datgeliadau parti perthynol a ddylid eu datgelu yn y cyfrifon i 31 Mawrth 2017. 

 

 

21. APB SAFON MOESEGOL – DARPAIAETHAU AR GYFER ENDIDAU LLAI 

 

Yn unol a busnesau eraill tebyg ag o’r un maint yr ydym yn dfenyddio ein arhwilwyr i baratoi a chyflwyno ein 

hadroddiadau i’r adurdod trethi ac i gynorthwyo gyda pharatoi datganiadau ariannol 

 

 



 Nid yw’r dudalen hon yn rhan o’r datganiadau ariannol 
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 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan 
  

Datganiad Gweithgareddau Ariannol Manwl 

 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

 

31.3.17  31.3.16  

£  £  

 

INCWM A GWADDOL 

 

Rhoddion a Chymynroddion 

Rhoddion  7,040 7,654 

Cyngor Tref Aberteifi  2,000 2,000 

    

9,040 9,654 

 

Gweithagreddau Masnachol Eraill 

Incwm y Siop   21,154 22,191 

Llogi ystafelloedd  28,688 18,831 

Incwm rhent  7,500 8,125 

Incwm digwyddiadau  9,751 9,952 

Incwm Cafe   56,075 54,783 

Llety  83,436 30,170 

Gwerthiant arall  6,139 3,694 

    

212,743 147,746 

 

Incwm buddsoddi 

Llog cyfrif banc  390 206 

 

Gweithgaredd Elusennol 

Tal Mynediad   51,273 100,151 

Aelodaeth  447 1,125 

Teithiau a chyrsiau addysgiadol  2,106 1,561 

Trosglwyddo Asedau Cymuned – Grant y Loteri Fawr  35,668 88,478 

Cronfa Treftadaeth y Loteri  279,015 764,189 

Cronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewropeaidd  - 356,337 

Grant Cymuned CS Ceredigion  - 25,000 

    

368,509 1,336,841 

    

Cyfanswm adnoddau a dderbyniwyd 590,682 1,494,447 

 

 

GWARIANT 

 

Gweithagreddau Masnachol Eraill 

Prynu  7,832 19,143 

Cyflogau  34,705 7,694 

Nawdd cymdeithasol  903 - 

Drwgddyledion  559 5,838 

Treuliau llety  31,194 15,537 

Treuliau digwyddiadau  5,015 3,800 

Trwyddedau  238 206 

Treuliau masnachol eraill  9,062 3,189 

Marchnata a chyhoeddusrwydd  15,180 13,157 

    

104,688 68,564 

 



 Nid yw’r dudalen hon yn rhan o’r datganiadau ariannol 
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 Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan  

  

Datganiad Gweithgareddau Ariannol Manwl 

 ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 

 

31.3.17  31.3.16  

£  £  

Gweithgaredd Elusennol 

Ffioedd proffesiynol  26,017 17,674 

Atgyweirio ac adnewyddu  3,174 5,909 

Marchnata a chyhoeddusrwydd  32,522 91,392 

Digwyddiadau a gweithgareddau  4,552 18,607 

Treuliau garddio  1,815 782 

    

68,080 134,364 

 

Costau cefnogi  

Rheoli 

Cyflogau  105,742 179,641 

Nawdd cymdeithasol  4,785 8,742 

Pensiiwn  - 847 

Trethi a dwr  3,999 1,832 

Yswiriant  6,055 6,966 

Golau a gwres  40,366 42,227 

Costau swyddfa  6,804 16,952 

Manion  2,068 2,571 

Glanhau a gwaredu gwastraff  1,236 4,436 

Recriwtio a hyfforddi staff   6,654 2,540 

Costau teithio a chynhaliaeth  2,356 513 

Taliadau banc  2,581 2,537 

Costau cyfreithiol a phroffesiynol  12,385 17,017 

Trwyddedau  181 1,125 

Taliadau cerdyn credyd  6,207 1,156 

    

201,419 289,102 

Arall 

Dibrisiant asedau diriaethol  249,495 219,679 

Dibrisiant asedau treftadaeth  62,627 62,136 

    

312,122 281,815 

Costau Llywodraethol 

Cydnabyddiaeth Archwilwyr  2,400 2,300 

Cydnabyddiaeth Archwilwyr am waith ar wahan i archwilio  2,506 1,850 

    

4,906 4,150 

    

Cyfanswm adnoddau a wariwyd 691,215 777,995 

 

 

    

(Gwariant) /incwm net  (100,533) 716,452 

    

 

 

                       

      


