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Bwrdd y Llywodraethwyr 

Ceir rhestr lawn o'r Llywodraethwyr ar dudalen 10 o'r Datganiadau Ariannol hyn. 

 

Gweithredodd Mrs N Eyre fel Clerc i’r Gorfforaeth. 

 

Prif swyddfa a swyddfa gofrestredig 

Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3DF 

 

Cynghorwyr proffesiynol 

Archwilwyr datganiadau ariannol a  

chyfrifwyr adrodd: 

PricewaterhouseCoopers LLP 

One Kingsway 

Caerdydd 
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Archwilwyr mewnol: 

TIAA Ltd 

Artillery House 

Fort Fareham 

Newgate Lane 
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Bancwyr Cyfreithwyr  

Barclays Bank PLC 

Llys Windsor 
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Caerdydd 

CF103BX 
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Adeilad Capital 

Stryd Tyndall 

Caerdydd 

CF10 4AZ 

Eversheds Sutherland 

1 Sgwâr Callaghan 
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Is-gwmnïau 

The People Business Wales Limited 
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2 Coleg Penybont 
 

ADRODDIAD STRATEGOL 
 

Natur, amcanion a strategaethau 

Mae'r aelodau'n cyflwyno eu hadroddiad a'r Datganiadau 

Ariannol archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 

ar 31 Gorffennaf 2022. 

 

Statws cyfreithiol 

Sefydlwyd y Gorfforaeth o dan Ddeddf Addysg Bellach ac 

Uwch 1992 at ddibenion cynnal Coleg Penybont. Mae'r 

Coleg yn elusen eithriedig at ddibenion Rhan 3 o Ddeddf 

Elusennau 2011. 

 

Ymgorfforwyd y Gorfforaeth fel Coleg Celfyddydau a 

Thechnoleg Pen-y-bont ar Ogwr. Ar 1 Hydref 2001, 

rhoddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ganiatâd i'r 

Gorfforaeth newid enw'r Coleg i Goleg Penybont. 

 
 

CENHADAETH 
 

 

 
   
GWERTHOEDD 
 

 

 

 

 

 

 

 

Budd Cyhoeddus 

Mae gan y coleg lawer o randdeiliaid gan gynnwys: 

 Ei myfyrwyr presennol, ei fyfyrwyr yn y dyfodol a’i 

gyn-fyfyrwyr 

 Ei staff a'u hundebau llafur. Mae staff Coleg 

Penybont yn aelodau o’r undebau llafur Unison ac 

Undeb y Prifysgolion a'r Colegau.  

 Y cyflogwyr y mae'n gweithio gyda nhw. 

 Ei hysgolion a’i brifysgolion partner, sef 6ed 

Dosbarth Penybont, Prifysgol De Cymru a 

Phrifysgol Metropolitan Caerdydd. 

 Cymuned ehangach y coleg 

 Ei gyngor bwrdeistref lleol, ei awdurdod cyfunol a'i 

Bartneriaeth Menter Leol 

 

Budd Cyhoeddus 

Mae Coleg Penybont yn elusen eithriedig o dan Ran 3 o 

Ddeddf Elusennau 2011 ac yn dilyn y newidiadau i 

Beirianwaith y Llywodraeth ym mis Gorffennaf 2016 caiff 

ei reoleiddio gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg o 

fewn Llywodraeth Cymru. Datgelir aelodau'r Corff 

Llywodraethu ar dudalen 10. 

 

Wrth osod ac adolygu amcanion strategol y Coleg, mae'r 

Corff Llywodraethu wedi rhoi sylw dyledus i ganllawiau'r 

Comisiwn Elusennau ar fudd cyhoeddus ac yn enwedig ar 

ei ganllawiau atodol ar hyrwyddo addysg. Mae'r 

canllawiau'n nodi'r gofyniad bod yn rhaid i bob sefydliad 

sy'n dymuno cael ei gydnabod fel elusennau ddangos, yn 

benodol, bod eu nodau er budd y cyhoedd. 

 

Wrth gyflawni ei genhadaeth, mae'r Coleg yn darparu'r 

manteision cyhoeddus adnabyddadwy canlynol trwy 

hyrwyddo addysg: 

 Addysgu o ansawdd uchel 

 Ehangu cyfranogiad a mynd i'r afael ag allgáu 

cymdeithasol 

 Record gyflogaeth ardderchog i fyfyrwyr 

 Systemau cymorth cadarn i fyfyrwyr 

 Cysylltiadau â chyflogwyr, diwydiant a masnach 

 Cysylltiadau â Phartneriaethau Menter Lleol 

 

Cwmpesir darparu budd cyhoeddus drwy gydol Adroddiad 

yr Aelodau. 

 

Gweithredu'r cynllun strategol 

Mae'r cynllun strategol presennol yn rhedeg am y 

flwyddyn rhwng 1 Awst 2019 a 31 Gorffennaf 2024. Mae'r 

Gorfforaeth yn monitro perfformiad y Coleg, ac mae'r 

cynllun yn cael ei adolygu a'i ddiweddaru yn unol â hynny 

bob blwyddyn. 

 

Amcanion strategol parhaus y Coleg yw: 

 

 

 Ardderchog: 

- Cyflawni cyfradd cwblhad llwyddiannus 

o 90% o leiaf ar gyfer pob llwybr dysgu 

- Ymddangos yn y chwartel uchaf ar gyfer 

mesurau Llywodraeth Cymru ym mhob 

maes pwnc 

- Ariannu a chyflawni cyfleusterau o safon 

y 21ain ganrif ar gyfer y ddarpariawth 

gyfan 

 

 Effeithlon: 

- Lleihau allyriadau carbon 25% 

- Cyflawni isafswm o 2% o drosiant fel 

gwarged gweithredol  

- Cynnal o leiaf 30 diwrnod o arian parod 

(asedau hylif net)  

- Cynnal costau staffio sydd yn ddim mwy 

na 65% o'r incwm 

 

 Ymgysylltu: 

- Bod yn y 10 uchaf a restr y Sunday Times 

o’r 100 cwmni nid-er-elw gorau i 

weithio iddynt. 

- Cyflawni’r safon aur yn adroddiad 

Mynegai Llesiant y DU 
 

 

 

 

 

 

Datganiad cenhadaeth y Coleg yw  

Byddwch bopeth y gallwch fod. 

Pobl-ganolog 

Ysbrydoledig 

Angerddol 

Arloesol 

Cynhwysol 

Chwaraewr tîm 



 

Coleg Penybont 3 
 

ADRODDIAD STRATEGOL (parhad) 
 

Dangosyddion perfformiad 

Cytunwyd ar gyfres o ddangosyddion perfformiad corfforaethol gyda'r Corff Llywodraethu i fonitro gweithrediad 

llwyddiannus y polisïau. Dangosir y rhain yn y siart isod: 
 

Cyf. y 
DPA 

Targedau'r Coleg 
2022  

Targed 
2022  

Gwirioneddol 

1 Cwblhad Llwyddiannus  90% 80% 

2 Arolygiad Estyn o feysydd cwricwlwm Ardderchog Amherthnasol 

3 Cyfleusterau o safon yr 21ain ganrif 
Adeiladu’r 

Academi STEAM 
Cwblhawyd Medi 

2021 

4 Lleihau allyriadau carbon 25% 
Targed yn 

ddyledus yn 
2022/23 

5 Gwarged gweithredl fel % o drosiant (hyd yn hyd yn ystod y flwyddyn) * 2% 2% 

6 Arian parod wedi'i fynegi fel gwariant nifer o ddiwrnodau (YTD) *** 30 diwrnod 106 diwrnod 

7 Costau staff fel % o incwm** 65% 61% 

8 Achrediad 100 Cyflogwr Gorau’r Times 10 Uchaf 22ain 

9 Mynegai Llesiant Staff Aur Aur 

 

*Cyfrifir gwarged gweithredol trwy gymryd y gwarged / (diffyg) cyffredinol a thynnu addasiadau cyfrifyddu FRS102 (llog 

pensiwn a symudiad croniad tâl gwyliau) ac eitemau eithriadol (gweler nodyn 10). 
 

**Cyfrifir costau staff drwy gymryd cyfanswm costau staff a chael gwared ar addasiadau cyfrifyddu FRS102 a symudiad 

croniad tâl gwyliau. 
 

Mae cynnydd yn cael ei olrhain drwy'r flwyddyn ym mhob un o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu, nodir y canlyniadau 

terfynol isod: 
 

Cyf. y 
DPA 

Targedau'r Coleg — Sylwadau 

1 
Mae'r Adroddiad Canlyniadau Dysgwyr terfynol yn dangos bod y Coleg yn cyflawni cyfradd Cwblhad Llwyddiannus o 
80% ar gyfer Prif Gymwysterau.  

2 

Dewiswyd y Coleg ar gyfer arolygiad Estyn peilot newydd ym mis Mawrth 2022 ac fe dderbyniodd Adroddiad Arolwg 
Estyn ym mis Gorffennaf 2022. Er nad yw graddfeydd fel 'Rhagorol' bellach yn cael eu darparu, tynnodd yr adroddiad 
sylw at rai meysydd o arfer rhagorol ac mae'n brawf cadarnhaol o’r gefnogaeth a'r gofal cynhwysol eithriadol a 
ddarparwn i ddysgwyr. 

3 Cwblhawyd yr Academi STEAM ym mis Medi 2021. 

4 
Rydym ar y trywydd iawn i leihau allyriadau carbon 25% cyn 2022/23 o ganlyniad i ymrwymo i gontract ynni 
adnewyddadwy 100% newydd yn 2020/21 ac arbedion carbon ychwanegol a wnaed gan yr adeilad Academi STEAM 
newydd sy’n effeithlon o ran ynni. 

5 Mae Gwarged Gweithredu'r Coleg o £578k yn cyfateb i 2% o'r trosiant. 

6 Cyfanswm yr arian parod oedd £11m ar ddiwedd y flwyddyn, sy'n cyfateb i oddeutu 106 diwrnod o wariant. 

7 Mae costau staff o £23,150k yn cyfateb i 61% o'r incwm 

8 
Daeth y Coleg yn 22ain ar restr y Times o’r ‘100 cwmnïau mawr gorau i weithio iddynt yn y DU', yn 8fed ar y rhestr o’r 
'cwmnïau gorau i weithio iddynt yng Nghymru' ac yn 3ydd yn y DU yn y categori 'addysg a hyfforddiant'. 

9 Dyfarnwyd aur i'r coleg yn Adroddiad Mynegai Llesiant y DU 



 

4 Coleg Penybont 
 

SEFYLLFA ARIANNOL 
 

Canlyniadau ariannol 

Cynhyrchodd y Grŵp golled cyn enillion a cholledion eraill 

yn y flwyddyn o (£3,541k) (2020/21: diffyg o £613k), gyda 

chyfanswm incwm cynhwysfawr o £14,775k (2020/21: 

diffyg o £10,737k).   

 

Cynhyrchodd y grŵp 'warged gweithredol' o £483k 

(2020/21: £3,678k). Er mwyn cyrraedd elw gweithredol 

mae gwarged y grŵp cyn enillion a cholledion eraill wedi'i 

addasu fel a ganlyn: 

 2022 2021 

 £’000 £’000 

Colled cyn enillion a cholledion 

eraill 

(3,541) (613) 

FRS102 Pensiwn 3,910 3,478 

Croniad tâl gwyliau 37 (31) 

Eitemau eithriadol 77 844 

Elw gweithredol 483 3,678 

    

Mae gan y Grŵp gronfeydd wrth gefn o (£14,066k) 

(2020/21: (£709k)) sy'n cynnwys elw actiwaraidd o 

£18,316k mewn perthynas â chynlluniau pensiwn yn ystod 

y flwyddyn. Cynhaliwyd balansau arian grŵp a 

buddsoddiad tymor byr o £11,060k (2020/21: £12,599k) 

ar 31 Gorffennaf 2022.  

 

Roedd ychwanegiadau asedau sefydlog diriaethol yn ystod 

y flwyddyn yn £3,142k. Roedd hyn yn cynnwys 

ychwanegiadau tir ac adeiladau o £548k, offer a brynwyd 

gwerth £2,324k ac asedau wrth adeiladu gwerth £270k.   

 

Mae'r Grŵp yn dibynnu'n sylweddol ar gyrff cyllido'r sector 

addysg am ei brif ffynhonnell ariannu, o grantiau 

rheolaidd yn bennaf. Derbyniodd y grŵp gyllid sylweddol 

hefyd gan Lywodraeth Cymru yn ystod y flwyddyn i 

wrthbwyso gwariant ychwanegol ynghylch COVID-19, sef 

cyfanswm o £2,985k (2020/21: £3,181k). Yn 2021/22, 

darparodd y cyrff cyllido Addysg Bellach 69.9% (2020/21: 

70.6%) o gyfanswm incwm y Grŵp.  

 

Mae treuliau gweithredu eraill wedi cynyddu i £11,543k 

(2020/21: £7,491k) oherwydd cymorth ychwanegol a 

roddwyd i ddysgwyr, a weithredwyd fel ymateb i COVID-

19. Gyda llacio cyfyngiadau COVID19, mae incwm y Coleg 

wedi gwella, sef cyfanswm o £4,331k (2020/21: £3,536k). 

 

Mae costau cyflogres ac eithrio costau staff eithriadol 

wedi cynyddu i £26,721k (2020/21: £23,968k) o ganlyniad 

i gynnydd mewn costau pensiwn nad ydynt yn arian parod 

o £3,530 (2020/21: £3,050) a chynnydd mewn lefelau 

staffio oherwydd cyllid ychwanegol. 

 

Mae gan y Coleg dri is-gwmni; Engage Business Wales 

Limited, The People Business Wales Limited, a Bridgend 

College Enterprises Limited. Prif weithgareddau Engage 

Business Wales Limited yw darparu cyrsiau hyfforddi 

masnachol a phwrpasol i gyflogwyr, tra bod The People 

Business Wales Limited yn cynnal cyrsiau hyfforddi ar 

gyfer dysgwyr ôl-16 gan gynnwys Rhaglen 

Ymddiriedolaeth y Tywysog. Roedd Bridgend College 

Enterprises Limited a The People Business Wales Limited 

yn segur drwy gydol y flwyddyn. Daeth The People 

Business Wales Limited i ben ym mis Medi 2019. 

 

Polisïau ac amcanion y Trysorlys 

Ystyr rheoli'r trysorlys yw rheoli llif arian y Coleg, ei 

drafodion bancio, y farchnad arian a'r farchnad gyfalaf; 

rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â'r gweithgareddau hynny 

yn effeithiol; a mynd ar drywydd y perfformiad gorau 

posibl sy'n gyson â'r risgiau hynny. 

 

Awdurdodir benthyca tymor byr at ddibenion refeniw dros 

dro gan y Swyddog Cyfrifyddu.  Mae angen awdurdodi'r 

Gorfforaeth ar gyfer pob benthyca arall a bydd yn 

cydymffurfio â gofynion Rheoliadau Ariannol y Coleg. 

 

Llif arian parod a hylifedd 

Balans arian parod y Grŵp ar 31 Gorffennaf 2022 oedd 

£11 miliwn; mae hyn yn ostyngiad ers balans y llynedd sef 

£12.6 miliwn. Cynyddodd llif arian net o weithgareddau 

gweithredu eleni, sef cyfanswm o £1.8 miliwn (2020/21: 

£5.5 miliwn).  

 

Cronfeydd Wrth Gefn 

Nid oes gan y Coleg Bolisi Cronfeydd Wrth Gefn ffurfiol 

ond mae'n cydnabod pwysigrwydd cronfeydd wrth gefn ar 

gyfer sefydlogrwydd ariannol y sefydliad, ac yn sicrhau 

bod digon o gronfeydd wrth gefn i gefnogi 

gweithgareddau craidd y Coleg. 

 

Iechyd Ariannol 

Mae'r Coleg wedi gwella iechyd ariannol yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf ac mae mewn sefyllfa dda pe bai 

cyfyngiadau ariannol ar y sector addysg bellach yn codi 

fel ymateb i'r argyfwng 'costau byw'. 

 

 

 

  
 

Grŵp — gwarged gweithredol 

fel canran o drosiant o 2% yn 

unol â tharged 2%. 

Grŵp — 106 diwrnod arian 

parod — rhagori ar darged y 

Cynllun Strategol o gynnal mwy 

na 30 diwrnod. 

Grŵp — Costau staff fel canran 

o incwm — yn rhagori ar y 

targed o 65% 



 

Coleg Penybont 5 
 

DATBLYGIAD A PHERFFORMIAD PRESENNOL AC YN Y DYFODOL  
 

Niferoedd dysgwyr 

Yn 2021/22, cyflwynodd y Coleg i ychydig yn is na 2,100 o 

fyfyrwyr llawn amser a thua 4,750 o fyfyrwyr rhan amser 

ar draws ystod o weithgareddau Addysg Bellach, Addysg 

Uwch a Dysgu Seiliedig ar Waith. Mae niferoedd rhan 

amser wedi cynyddu eleni oherwydd twf mewn cyrsiau a 

ariennir gan PLA. Er gwaethaf demograffig sy'n lleihau, 

mae'r Coleg yn hyderus o ddenu nifer cynyddol o fyfyrwyr 

o ganlyniad i gwricwlwm hyblyg, marchnata cryf ac iddo 

gael ei gydnabod yn lleol ac yn genedlaethol fel Coleg 

rhagorol. 

 

Perfformiad y Coleg 

Mae'r Coleg wedi cael blwyddyn lwyddiannus arall. Nid 

yw'r canlyniadau cyffredinol ar gyfer blwyddyn 

academaidd 2021/22 wedi'u cadarnhau, ond rhagwelir y 

bydd y Coleg yn gwella ar ei gyfraddau cwblhad 

llwyddiannus mewn prif gymwysterau o 2020/21. Yn 

2020/21 cyflawnodd y Coleg gyfradd cwblhad 

llwyddiannus o 80% ar gyfer holl gymwysterau. Llwyddodd 

y Coleg hefyd i gyflawni cyfradd cwblhad llwyddiannus o 

80% ar gyfer prif gymwysterau. 

 

 

Cyflawniadau dysgwyr 

Mae myfyrwyr yn parhau i ffynnu yn y Coleg, ac yn ogystal â'u perfformiad academaidd mae'r Coleg yn falch o adrodd am 

gyflawniadau canlynol ein dysgwyr: 

 
Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2022 
Roedd Coleg Penybont yn falch iawn o gael myfyrwyr yn 
ennill gwobrau eleni: 

 Seiberddiogelwch: Enillodd Anthony Gleeson a 
Manavjeet Singh wobr Aur  

 Technoleg Cerbydau Trwm: Enillodd David Jones-
Morgan wobr Aur a Stephen Hill wobr Arian 

 Sgiliau Cynhwysol (Iechyd a Gofal Cymdeithasol): 
Enillodd Chloe Phillips wobr Aur  

 Gwaith Brics: Enillodd Callum Mays wobr Arian 

 Dylunio Ffasiwn a Thechnoleg: Enillodd Carina 
Miggiano wobr Arian 

 Enillodd 10 myfyriwr arall wobrau Efydd ar draws 
gwahanol gategorïau megis Cerddoriaeth 
Boblogaidd a Roboteg Ddiwydiannol. 
 

Gwobrau ‘It’s My Shout’ 2022 
Enillodd dau gyn-fyfyriwr Blwyddyn Fwlch, Jacob a Peter, 
wobr 'Actor y Flwyddyn' ar gyfer 2021 a 2022 yng ngwobrau 
It's My Shout. Parhaodd y ddau fyfyriwr â'u hastudiaethau 
ar ôl y cwrs Blwyddyn Fwlch, gan symud ymlaen i hyfforddi 
mewn rhai o ysgolion drama gorau’r DU. 
 
Gwobrau Dewi Sant 2022 
Enillodd Daniel Lewis, prentis Garddwriaeth yng Ngholeg 
Penybont, wobr y categori 'Person Ifanc' yng Ngwobrau 
Dewi Sant Llywodraeth Cymru. Hyd yn hyn mae Daniel 
wedi glanhau 25 tunnell o sbwriel anghyfreithlon yn ei dref 
enedigol, Merthyr. 
 
 
 
 

 

Datblygiadau'r cwricwlwm 

Mae'r Coleg yn bodoli er lles ei ddysgwyr a bydd yn darparu 

ystod o ddewisiadau cwricwlwm sy'n darparu profiadau 

dysgu ysgogol i bawb gan eu cefnogi i fynd ar drywydd 

bywyd a gyrfa werth chweil. Rydym yn dymuno denu 

dysgwyr o bob oed a chefndir a darparu profiad dysgu 

personol a fydd yn caniatáu datblygiad y sgiliau, y 

wybodaeth a'r nodweddion angenrheidiol ar gyfer 

canlyniadau llwyddiannus, megis symud ymlaen i 

astudiaethau pellach, cyflogaeth neu ddatblygiad 

personol.  

 

Mae'r Coleg yn ystyried ei hun fel adnodd  pwysig ar gyfer 

ei gymunedau lleol, sy'n hanfodol i lesiant economaidd yr 

ardal y mae'n ei gwasanaethu, ac mae’n chwarae rhan 

bwysig yn y gwaith o gyflawni pedair blaenoriaeth 

allweddol Llywodraeth Cymru ar gyfer y sector AB: 

 Swyddi a Thwf 

 Cynaliadwyedd Ariannol 

 Cydraddoldeb ac Ecwiti 

 Meincnodi Rhyngwladol 

 

Rydym wedi ymrwymo i weithio'n agos gyda'n holl 

randdeiliaid, cymryd rhan weithredol yn yr holl fforymau 

lleol perthnasol, a datblygu cwricwlwm sy'n ymateb yn 

gadarnhaol ac yn hyblyg i anghenion a nodwyd. Mae'r 

cwricwlwm yn hanfodol wrth helpu'r Coleg i gyflawni 

sylfaen ariannol ddiogel a rhaid ei redeg yn effeithlon fel 

y gallwn sicrhau'r gwerth mwyaf am arian wrth ddarparu 

ein gwasanaethau.  

 

Mae Strategaeth y Cwricwlwm yn unol â gweledigaeth, 

gwerthoedd a nodau strategol y Coleg. Bydd y Coleg yn 

datblygu ac yn cefnogi gwelliant parhaus profiad cyflawn 

y dysgwr a bydd yn anelu at gyflwyno cwricwlwm sy'n 

esblygu ac sy'n cael ei flaenoriaethu mewn perthynas ag 

angen cymdeithasol ac economaidd, polisi'r llywodraeth 

ac argaeledd adnoddau. 

 

Nod y Coleg yw adolygu ei bortffolio cwricwlwm yn 

barhaus er mwyn:  

 Bodloni a mynd i'r afael â'r galw 

 Hwyluso cyfleoedd dilyniant i ddysgu lefel uwch a 

chyflogaeth  

 Datblygu sgiliau arbenigol a throsglwyddadwy a 

thrwy hynny gwella cyflogadwyedd 

 Datblygu partneriaethau a chyfleoedd cydweithio 

gyda sefydliadau allanol, gan gynnwys busnes a 

diwydiant, cyflogwyr lleol, Cynghorau, Siambrau 

Masnach, Ysgolion a Chymunedau Dysgu, 

Prifysgolion a Chynghorau Sgiliau Sector 

 Datblygu cyfleoedd Cymraeg 

 Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, menter ac 

entrepreneuriaeth, addysg ar gyfer datblygu 

cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang (ADCDF) a 

chyfleoedd rhyngwladol 
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Perfformiad talu 

Mae Deddf Talu Dyledion Masnachol yn Hwyr (Llog) 1998 

yn ei gwneud yn ofynnol i Golegau, yn absenoldeb 

cytundeb i'r gwrthwyneb, wneud taliadau i gyflenwyr o 

fewn 30 diwrnod naill ai i’r nwyddau neu wasanaethau 

gael eu darparu neu i’r dyddiad y derbyniwyd yr anfoneb. 

Yn ystod y flwyddyn gyfrifyddu 1 Awst 2021 i 31 Gorffennaf 

2022, talodd y Coleg 92 y cant o'i anfonebau o fewn 30 

diwrnod. Roedd cymharydd y flwyddyn flaenorol yn 93 y 

cant. Ni chododd y Coleg unrhyw daliadau llog mewn 

perthynas â thalu'n hwyr eleni. 
 

Digwyddiadau ar ôl diwedd y flwyddyn adrodd 

Nid oedd unrhyw ddigwyddiadau arwyddocaol ar ôl y 

fantolen. 
 

Rhagolygon y dyfodol  

Mae'r Coleg yn parhau i chwilio am ffyrdd o gynyddu nifer 

y dysgwyr ac mae ganddo gynlluniau ar waith i ehangu ei 

gynnig o gyrsiau addysg ôl-16. Cyflawnwyd twf sylweddol 

yn ystod y blynyddoedd diwethaf ar gontract Dysgu 

Seiliedig ar Waith y Coleg. Er gwaethaf gostyngiad eleni, 

nod y Coleg yw cynnal lefel bresennol yr incwm AU yn y 

blynyddoedd i ddod. Rhagwelir y bydd yr Academi STEAM 

newydd o'r radd flaenaf yn denu myfyrwyr ychwanegol i'r 

Coleg yn y dyfodol. Mae gan y Coleg ddibynadwyedd isel 

eisoes ar gyllid canolog ac mae'n ceisio lleihau ei 

ddibyniaeth ymhellach trwy chwilio am gyfleoedd ar gyfer 

twf mewn incwm masnachol, er y gallai hyn fod yn anodd 

yn y tymor byr oherwydd ffactorau allanol fel COVID-19 

neu bwysau chwyddiant.  
 

Adnoddau 

Mae gan y Coleg adnoddau amrywiol y gall eu defnyddio i 

gyflawni ei amcanion strategol. Mae adnoddau diriaethol 

yn cynnwys dau brif safle'r coleg arHeol y Bont-faen ac ym 

Mhencoed sy'n cynnwys darnau sylweddol o dir; yn ogystal, 

mae'r Coleg yn berchen ar eiddo ar Queens Road, Ystâd 

Ddiwydiannol Pen-y-bont ar Ogwr, ar Stryd y Castell, 

Maesteg, ac yn adeilad The People Business Wales Limited 

ar Holton Road, Y Barri. 
 

Ariannol 

Mae gan y Coleg gyfanswm o £14,066k o asedau net sy'n 

cynnwys atebolrwydd pensiwn o £8.1 miliwn.  
 

Pobl 

Mae'r Coleg yn cyflogi 581 o bobl (wedi eu mynegi fel 

cyfwerthoedd ag amser llawn). 
 

Enw da 

Mae'r Coleg wedi ennill gwobrau ac mae ganddo enw 

rhagorol yn lleol ac yn genedlaethol.  Mae cynnal brand o 

safon yn hanfodol ar gyfer llwyddiant y Coleg wrth ddenu 

myfyrwyr a pherthnasoedd allanol. Roedd llwyddiannau 

2021/22 yn cynnwys: 

 Safle rhif 45 ar y restr o’r 50 Cyflogwr Gorau yn y 

DU yn y Gwobrau Amrywiaeth Cenedlaethol. 

 Enillodd y dirprwy bennaeth, Viv Buckley, wobr 

'Addysgwr Eithriadol' yn uwchgynhadledd 

arweinyddiaeth Cyngres y Byd Ffederasiwn Colegau 

a Pholytechnig y Byd. 

 Ennill Gwobr Gŵn Gwyrdd y DU yn y categori 

'Gweithredu ar yr Hinsawdd 2030' a derbyn gwobr 

'clod uchel’ yn y Gwobrau Gŵn Gwyrdd 

Rhyngwladol 

 

 Statws Aur ym Mynegai Llesiant yn y Gweithle 

Elusen Mind am y drydedd flwyddyn yn olynol. 

 Rownd derfynol Gwobrau CIPD Cymru ar gyfer y 

Fenter Dysgu a Datblygu Gorau/Datblygu 

Sefydliadau 2021. 

 Ar y rhestr fer ar gyfer gwobr 'Darparwr 

Hyfforddiant Eithriadol y Flwyddyn' CMI 2022. 

 Am dair blynedd yn olynol mae ein Meithrinfa 

Ddydd wedi cael ei chydnabod fel un o'r 20 

meithrinfa ddydd orau yng Nghymru yng ngwobrau 

daynurseries.co.uk. 
 

Prif risgiau ac ansicrwydd 

Yn seiliedig ar y cynllun strategol, mae'r Coleg yn cynnal 

adolygiad cynhwysfawr o'r risgiau y mae'n agored iddynt. 

Maent yn nodi systemau a gweithdrefnau, gan gynnwys 

camau penodol y gellir eu hatal a ddylai liniaru unrhyw 

effaith bosibl ar y Coleg. Yna caiff y rheolaethau mewnol 

eu gweithredu a, thrwy eu hadolygu'n rheolaidd, caiff eu 

heffeithiolrwydd a'u cynnydd eu monitro. Fel rhan o'r 

broses adolygu hon rhoddir ystyriaeth i risgiau ychwanegol 

posibl a allai godi o ganlyniad i faes gwaith newydd y mae’r 

Coleg yn ymgymryd ag ef. 
 

Cedwir cofrestr risgau ar lefel y Coleg sy'n cael ei hadolygu 

ym mhob Pwyllgor Archwilio ac yn flynyddol gan y Corff 

Llywodraethu. Mae'r gofrestr risg yn nodi'r risgiau 

allweddol, y tebygolrwydd y bydd y risgiau hynny'n 

digwydd, eu heffaith bosibl ar y Coleg a'r camau sy'n cael 

eu cymryd i leihau a lliniaru'r risgiau. Mae risgiau yn cael 

eu blaenoriaethu gan ddefnyddio system sgorio matrics. 
 

Cynaliadwyedd a’r Amgylchedd 

Mae'r Coleg wedi ymrwymo'n llwyr i leihau ei effaith ar yr 

amgylchedd ar lefel leol a byd-eang ac i sicrhau bod 

cynaliadwyedd yn parhau i fod yn rhan annatod a sylfaenol 

o strategaeth y Colegau ar gyfer llwyddiant. Mae'r Coleg 

yn parhau i fod yn arweinydd yn y sector o ran 

cynaliadwyedd ac mae gwaith yn mynd rhagddo i 

ymgorffori diwylliant o ddatblygu cynaliadwy a 

dinasyddiaeth fyd-eang ymhlith ein dysgwyr a'n staff.  
 

Mae Strategaeth Datblygu Cynaliadwy Coleg Penybont 

2021—2040 ar gael i’w gweld ar y wefan 

www.bridgend.ac.uk. 
 

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth  

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i bolisi cyfleoedd cyfartal ac 

amrywiaeth ym mhopeth y mae'n ei wneud. Mae Coleg 

Penybont yn croesawu amrywiaeth a bydd yn ceisio 

hyrwyddo ei fuddion ym mhob un o'n gweithgareddau. 

Byddwn yn ceisio datblygu diwylliant sy'n adlewyrchu'r 

gred honno. Byddwn yn ceisio ehangu'r cyfryngau yr ydym 

yn recriwtio ynddynt i sicrhau sylfaen o weithwyr ac 

ymgeiswyr sydd mor amrywiol â phosibl. 
 

Rydym yn cymryd camau cadarnhaol i sicrhau na 

wahaniaethir yn erbyn unrhyw gyflogai na myfyriwr 

presennol nac yn erbyn darpar gyflogeion a myfyrwyr, naill 

ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, ar sail rhyw, 

oedran, anabledd, statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, 

cred/crefydd, neu darddiad ethnig neu genedlaethol.  

Rydym yn gwerthfawrogi'r gwahaniaethau, anghenion a 

chyfraniadau y mae gweithlu a chwsmeriaid amrywiol yn 

eu cynrychioli. 

 

 

http://www.bridgend.ac.uk/
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Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (parhad) 

Mae'r Coleg yn gosod rhwymedigaeth ar pob aelod o’n staff 

i barchu a gweithredu yn unol â'r polisi hwn. Rydym wedi 

ymrwymo i ddarparu hyfforddiant cydraddoldeb ac 

amrywiaeth i'n staff i gyd.  

 

Mae Coleg Penybont yn ymestyn yr agwedd gadarnhaol hon 

mewn perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth i'n 

contractwyr, ein myfyrwyr a'r gymuned.   

 

Byddwn yn hyrwyddwr cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn 

arweinydd yn y meysydd canlynol: 

 hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth  

 herio a dileu gwahaniaethu 

 darparu gwasanaethau ymatebol a hygyrch 

 

O fewn fframwaith cyffredinol ei ddatganiad o ddiben a’i 

werthoedd, mae Coleg Penybont wedi ymrwymo i 

egwyddor ac ymarfer o gyfleoedd cyfartal ac yn dathlu 

amrywiaeth pobl. Rydym yn deall nad yw'r ddau gysyniad 

hyn yr un peth ond maent yn gyflenwol. Heb gydnabod ac, 

yn bwysicaf oll, werthfawrogi gwahaniaethau rhwng pobl, 

ni ellir darparu cyfleoedd cyfartal gwirioneddol. At hynny, 

mae Coleg Penybont yn hyrwyddo cyfleoedd gwella bywyd 

unigol sy'n parchu pawb. 

 

Mae adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau Coleg 

Penybont ar gael i’w weld ar y wefan 

www.bridgend.ac.uk. 

 

Datganiad Anabledd 

Mae Coleg Penybont wedi mabwysiadu'r model 

cymdeithasol o anabledd fel egwyddor sylfaenol ac mae'n 

cydnabod nad yw pobl yn anabl oherwydd eu namau ond 

oherwydd y ffordd y mae cymdeithas yn gwahaniaethu yn 

eu herbyn. 

 

Mae'r model cymdeithasol yn dweud: 

 Achosir anabledd gan fethiant cymdeithas i addasu 

ei hun i'r gwahanol ffyrdd y mae pobl yn cyflawni 

gweithgareddau 

 Mae cymdeithas yn gyffredinol (a'r mwyafrif nad 

ydynt yn anabl yn benodol) yn gyfrifol am anablu'r 

bobl hynny sy'n cael eu hatal rhag cyflawni 

gweithgareddau yn eu ffyrdd eu hunain 

 Y ffordd orau o oresgyn anabledd yw bod 

cymdeithas yn dysgu addasu i amrywiaeth ei 

dinasyddion 

 Yn y model cymdeithasol, ystyrir anabledd fel y 

problemau ychwanegol y mae pobl â namau yn eu 

hwynebu oherwydd nad yw cymdeithas wedi'i 

baratoi i ystyried eu hanghenion. 

 

Bydd Coleg Penybont yn: 
 

 Cynyddu ymwybyddiaeth yn y sefydliad o 

anghenion staff, myfyrwyr ac ymwelwyr ag 

anableddau a gweithio i sicrhau nad yw ein 

harferion yn cyfyngu ar ddefnydd o'n gwasanaethau 

na'r cyfraniad y gall pobl ag anableddau ei wneud 

i'n gwaith. 

 Gwneud asesiadau rheolaidd o hygyrchedd ein 

safleoedd a byddwn yn mynd ati i chwilio am 

gyfleoedd i wella mynediad at ein hathrawiaethau 

a'n gwasanaethau i bobl ag anableddau. 

 Rydym hefyd yn cydnabod efallai na fydd 

anableddau bob amser yn weladwy ac yn parchu 

anghenion ehangach y grŵp hwn yn yr un modd, gan 

gynnwys unigolion â chyflyrau iechyd meddwl neu 

wanychol, gan gynnwys HIV ac AIDS. 

 

Dysgu a Datblygu 

Mae'r rhaglen datblygu staff yn ymgorffori nodau strategol 

y Coleg, rhai pob Adran, ac anghenion datblygu unigol. 

Mae'r Coleg yn annog staff i gymryd rhan mewn diwrnodau 

Dysgu a Datblygu traws-goleg ac mae wedi datblygu 

diwylliant o ddatblygu proffesiynol parhaus gan ymdrechu 

i sicrhau cysondeb a rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu 

ar draws y Coleg. Mae gan y Coleg bolisi Dysgu a Datblygu 

sydd ar gael i’w weld ar y wefan www.bridgend.ac.uk. 

 

Datgelu gwybodaeth i archwilwyr 

Mae'r aelodau a ddaliodd eu swyddi ar ddyddiad 

cymeradwyo'r adroddiad hwn yn cadarnhau nad oes 

unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad yw 

archwilwyr y Coleg yn ymwybodol ohoni; ac mae pob aelod 

wedi cymryd yr holl gamau y dylai fod wedi'u cymryd i fod 

yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol 

ac i sicrhau bod archwilwyr y Coleg yn ymwybodol o'r 

wybodaeth honno. 

 

 

Cymeradwywyd trwy orchymyn aelodau'r Gorfforaeth ar 8 Rhagfyr 2022, a llofnodwyd ar ei ran gan: 

 

 

 
Simon Pirotte 

Pennaeth, Prif Swyddog Gweithredol a Swyddog Cyfrifyddu 

8 Rhagfyr 2022 

 

 

 

 

http://www.bridgend.ac.uk/
http://www.bridgend.ac.uk/
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Darperir y datganiad canlynol i alluogi darllenwyr 

adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol y Coleg i gael 

gwell dealltwriaeth o'i lywodraethu a'i strwythur 

cyfreithiol. Mae'r datganiad hwn yn cwmpasu'r flwyddyn 

rhwng 1 Awst 2021 a 31 Gorffennaf 2022 a hyd at ddyddiad 

cymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol a'r Datganiadau 

Ariannol.  

 

 

Mae'r Coleg yn ymdrechu i gynnal ei fusnes:  

i. yn unol â'r saith egwyddor a nodwyd gan y 

Pwyllgor Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus 

(anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, 

atebolrwydd, didwylledd, gonestrwydd ac 

arweinyddiaeth);  

ii. yn unol â'r Cod Llywodraethu ar gyfer Addysg 

Bellach a gyhoeddwyd gan Colegau Cymru ym 

mis Ionawr 2016 (“y Cod”);  

iii. drwy roi sylw dyledus i God Llywodraethu 

Corfforaethol y DU 2018 i'r graddau y mae'n 

berthnasol i'r sector addysg bellach.  

 

 

Mae'r Coleg wedi ymrwymo i arddangos arfer gorau ym 

mhob agwedd ar lywodraethu corfforaethol ac yn benodol 

mae'r Coleg wedi mabwysiadu agweddau ar lywodraethu 

corfforaethol ac yn cydymffurfio â'r Cod. Fodd bynnag, nid 

yw'r Coleg wedi mabwysiadu'n ffurfiol y Cod Llywodraethu 

Da ar gyfer Colegau yng Nghymru na Chod Llywodraethu 

Corfforaethol y DU 2018. Rydym wedi adrodd ar ein 

trefniadau Llywodraethu corfforaethol drwy ddefnyddio'r 

arferion gorau sydd ar gael, gan gynnwys yr agweddau 

hynny ar God Llywodraethu Corfforaethol y DU yr ydym yn 

eu hystyried yn berthnasol i'r sector addysg bellach ac 

arfer gorau.  

 

Ym marn y Llywodraethwyr, mae'r Coleg yn cydymffurfio 

â/yn rhagori ar holl ddarpariaethau'r Cod, ac mae wedi 

cydymffurfio drwy gydol y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 

Gorffennaf 2022. Mae'r Gorfforaeth yn cydnabod, fel corff 

yr ymddiriedir iddo arian cyhoeddus a phreifat, fod ganddo 

ddyletswydd benodol i gadw at y safonau uchaf o 

lywodraethu corfforaethol bob amser. Wrth gyflawni ei 

gyfrifoldebau, mae'n rhoi ystyriaeth lawn i'r Cod 

Llywodraethu Da ar gyfer Colegau yng Nghymru a 

gyhoeddwyd gan Colegau Cymru yn 2016. 

 

Mae'r Coleg yn elusen eithriedig o fewn ystyr Rhan 3 o 

Ddeddf Elusennau 2011. Mae'r Llywodraethwyr, sydd hefyd 

yn Ymddiriedolwyr at ddibenion Deddf Elusennau 2011, yn 

cadarnhau eu bod wedi rhoi sylw dyledus i ganllawiau'r 

Comisiwn Elusennau ar fudd cyhoeddus a bod y 

datganiadau gofynnol yn ymddangos mewn mannau eraill 

yn y Datganiadau Ariannol hyn. 

 

Strwythur y Gorfforaeth 

 
 

Pwyllgor Archwilio 

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cynnwys hyd at chwe aelod o'r 

Gorfforaeth (ac nid yw'n cynnwys y Swyddog Cyfrifyddu 

na'r Cadeirydd). Mae'r Pwyllgor yn gweithredu yn unol â 

chylch gorchwyl ysgrifenedig a gymeradwywyd gan y 

Gorfforaeth.  

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cyfarfod o leiaf deirgwaith yn 

ystod y flwyddyn, ac yn darparu fforwm ar gyfer adrodd 

gan archwilwyr mewnol y Coleg, cyfrifwyr adrodd ac 

archwilwyr Datganiadau Ariannol, sydd â mynediad i'r 

Pwyllgor ar gyfer trafodaeth annibynnol, heb bresenoldeb 

rheolwyr y Coleg. 

 

Mae archwilwyr mewnol y Coleg yn adolygu systemau 

rheolaeth fewnol, rheolaethau rheoli risg a phrosesau 

llywodraethu yn unol â chynllun mewnbwn y cytunwyd 

arno, ac yn adrodd eu canfyddiadau i'r rheolwyr a'r 

Pwyllgor Archwilio. 

 

Mae'r rheolwyr yn gyfrifol am weithredu argymhellion 

archwilio cytunedig ac mae’r archwilwyr mewnol yn 

cynnal adolygiadau dilynol cyfnodol i sicrhau bod 

argymhellion o'r fath wedi'u rhoi ar waith. 

 

Mae'r Pwyllgor Archwilio hefyd yn cynghori'r Gorfforaeth 

ar benodi archwilwyr mewnol, cyfrifwyr adrodd ac 

archwilwyr Datganiadau Ariannol a'u tâl am waith 

archwilio a gwaith nad yw'n archwilio yn ogystal ag adrodd 

yn flynyddol i'r Gorfforaeth. 

 

Cyfarfu'r Pwyllgor Archwilio 4 gwaith yn y flwyddyn hyd at 

31 Gorffennaf 2022. Mae aelodau'r pwyllgor a'u recordiau 

o ran presenoldeb i'w gweld isod: 

 

Aelod o'r Pwyllgor Cyfarfodydd a 

fynychwyd 

H Llewellyn 4/4 

D J Finch 1/1 

K Lewis 1/1 

A Morgan 3/4 

E Adamson 3/3 

L Dobbs 

J Greenidge 

 

1/1 

1/1 

 

Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd 

Y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd sy'n gyfrifol am 

faterion academaidd y Coleg. 

Corff Llywodraethu

Pwyllgor 
Archwilio 

Pwyllgor

Pwyllgor 
Cwricwlwm ac 

Ansawdd

Pwyllgor 
Cynllunio 
Adnoddau

Pwyllgor Tâl
Pwyllgor Chwilio 
a Llywodraethu

Pwyllgor Dethol
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Pwyllgor Cynllunio Adnoddau 

Mae'r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau yn ystyried yn fanwl 

holl agweddau ariannol ac adnoddau y Coleg.  Rhoddir sylw 

arbennig i gyfrifon rheoli, rhagolygon, cyllidebau ac 

adnoddau dynol.  Mae'r pwyllgor hefyd yn cymeradwyo 

Strategaeth Ystadau’r Coleg. 
 

Pwyllgor Tâl 

Drwy gydol y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 

2022 roedd Pwyllgor Tâl y Coleg yn cynnwys pum aelod o'r 

Gorfforaeth. Cyfrifoldebau'r Pwyllgor yw gwneud 

argymhellion i'r Gorfforaeth ar dâl, telerau ac amodau a 

phecyn(au) diswyddo deiliaid swyddi uwch.  
 

Nodir manylion o ran tâl ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 

31 Gorffennaf 2022 yn Nodyn 8 i'r Datganiadau Ariannol 
 

Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu 

Mae unrhyw benodiadau newydd i'r Gorfforaeth yn fater 

i'w ystyried gan y Gorfforaeth yn ei chyfanrwydd. Mae gan 

y Gorfforaeth Bwyllgor Chwilio a Llywodraethu, sy'n 

cynnwys pum aelod o'r Gorfforaeth, sy'n gyfrifol am 

ddethol ac enwebu unrhyw aelod newydd i’r Gorfforaeth 

ei ystyried, yn ogystal â chynghori'r Gorfforaeth ar bob 

mater llywodraethu. Mae'r Gorfforaeth yn gyfrifol am 

sicrhau bod hyfforddiant priodol yn cael ei ddarparu yn ôl 

yr angen. 
 

Penodir aelodau'r Gorfforaeth am gyfnod yn y swydd nad 

yw'n hwy na phedair blynedd. Gellir ailbenodi aelodau am 

ail dymor ond nid yw hyn yn hawl awtomatig. 
 

Pwyllgor Dethol 

Mae'r Pwyllgor Dethol yn gyfrifol am recriwtio a dethol 

deiliaid swyddi uwch. 
 

Y Gorfforaeth  

Cyfrifoldeb y Gorfforaeth yw dwyn barn annibynnol ar 

faterion strategaeth, perfformiad, adnoddau a safonau 

ymddygiad. 
 

Darperir gwybodaeth reolaidd ac amserol i'r Gorfforaeth 

am berfformiad ariannol cyffredinol y Coleg ynghyd â 

gwybodaeth arall megis perfformiad yn erbyn targedau 

cyllido, gwariant cyfalaf arfaethedig, materion ansawdd a 

materion sy’n ymwneud â phobl megis iechyd a diogelwch 

a materion amgylcheddol. Mae'r Gorfforaeth yn cyfarfod o 

leiaf chwe gwaith mewn blwyddyn academaidd, unwaith 

bob hanner tymor. 
 

Mae'r Gorfforaeth yn cynnal ei busnes trwy nifer o 

bwyllgorau. Mae gan bob pwyllgor gylch gorchwyl, sydd 

wedi'u cymeradwyo gan y Gorfforaeth. Y pwyllgorau hyn 

yw'r Pwyllgor Cynllunio Adnoddau, y Pwyllgor Archwilio, y 

Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd, y Pwyllgor Chwilio a 

Llywodraethu, y Pwyllgor Dethol a’r  

Pwyllgor Tâl.  Mae cofnodion llawn o'r holl gyfarfodydd, ac 

eithrio'r rhai y tybir eu bod yn gyfrinachol gan y 

Gorfforaeth, ar gael gan Glerc y Gorfforaeth yn: 
 

Coleg Penybont, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr 

CF31 3DF 

 

Mae Clerc y Gorfforaeth yn cadw cofrestr o fuddiannau 

ariannol a phersonol y llywodraethwyr. Mae'r gofrestr ar 

gael i'w harchwilio yn y cyfeiriad uchod.  
 

Gall pob llywodraethwr gymryd cyngor proffesiynol 

annibynnol i hyrwyddo eu dyletswyddau ar draul y Coleg a 

chael mynediad at Glerc y Gorfforaeth, sy'n gyfrifol i'r 

Bwrdd am sicrhau y cydymffurfir â'r holl weithdrefnau a 

rheoliadau perthnasol. Mae penodi, gwerthuso a chael 

gwared ar y Clerc yn faterion i'r Gorfforaeth yn ei 

chyfanrwydd. 
 

Cyflenwir agendâu, papurau ac adroddiadau ffurfiol i 

lywodraethwyr mewn modd amserol, cyn cyfarfodydd y 

Bwrdd. Darperir sesiynau briffio ar sail ad hoc.  
 

Mae gan y Gorfforaeth elfen anweithredol gref ac 

annibynnol ac nid oes unrhyw unigolyn na grŵp yn 

dominyddu ei phroses o wneud penderfyniadau. Mae'r 

Gorfforaeth o'r farn bod pob un o'i haelodau anweithredol 

yn annibynnol o’r rheolwyr ac yn rhydd o unrhyw fusnes 

neu berthynas arall a allai ymyrryd yn sylweddol ag arfer 

eu barn annibynnol. 
 

Mae rhaniad clir o ran cyfrifoldeb gan fod rolau'r Cadeirydd 

a'r Swyddog Cyfrifyddu ar wahân. 
 

Perfformiad y gorfforaeth 

Mae'r Corff Llywodraethu yn cynnal ymarfer hunanasesu 

blynyddol; gellir gofyn am gopi o'r canlyniadau hyn trwy 

gysylltu â Nicola Eyre, Clerc y Gorfforaeth, Coleg 

Penybont, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 

3DF.  
 

Mae'r Corff Llywodraethu wedi ymrwymo i ddatblygu a 

rhaid i bob aelod gwblhau'r hyfforddiant gorfodol ar 

blatfform Skillgate o leiaf unwaith bob dwy flynedd. Y pum 

modiwl gorfodol yw GDPR, Iechyd a Diogelwch, Prevent, 

Diogelu, a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth. Anogir aelodau 

i fanteisio ar yr hyfforddiant a gynigir fel rhan o Raglen 

Datblygu Llywodraethiant y Sefydliad Hyfforddiant Addysg 

(ETF). Mae cyrsiau ar-lein, podlediadau, adnoddau astudio 

hunan-gyfeiriedig, sesiynau wyneb yn wyneb, modiwlau 

cysgodi a hyfforddi ar gael. 
 

Ar ddechrau pob un o gyfarfodydd y Corff Llywodraethu yn 

2021-22, cyflwynodd Pennaeth Cwricwlwm drosolwg o'u 

maes/meysydd cwricwlwm er mwyn i'r aelodau ddeall y 

cryfderau, y cyfleoedd, y bygythiadau a'r heriau yr 

oeddent yn eu hwynebu. 
 

Mynychodd John Graystone, Alwena Morgan a Trish 

D'Souza y cwrs 'Rheoli Ymchwiliadau' a gynhaliwyd gan 

Eversheds Sutherland ym mis Tachwedd 2021. Mynychodd 

y Clerc yr hyfforddiant yma hefyd. 
 

Mae'r Corff Llywodraethu wedi ystyried canllawiau ar 

adolygiadau bwrdd ac mae ganddo gynlluniau i gomisiynu 

adolygydd allanol yn y dyfodol ond ni chynhaliodd 

adolygiad ffurfiol yn 2021/22. 
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Aelodaeth y Gorfforaeth 

Roedd yr aelodau a wasanaethodd ar y Gorfforaeth yn ystod y flwyddyn a hyd at ddyddiad llofnodi’r adroddiad hwn fel y 

rhestrir yn y tabl isod. 
 

Enw 
Dyddiad 
penodi 

Cyfnod yn 
y swydd 

Dyddiad 
ymddiswyddo 
/ymddeol 

Statws y 
penodiad 

Pwyllgorau a wasanaethir 

Presenoldeb 
yng 
Nghyfarfodydd 
y Gorfforaeth J Greenidge 

(Cadeirydd 
ers 24 Hydref 
2021) 

Ionawr 2021 4 blynedd  Annibynnol Archwilio (tan Hydref 2021), 
Cwricwlwm ac Ansawdd, Chwilio a 
Llywodraethu (Cadeirydd), Dethol 
(Cadeirydd), Tâl 

6/6 

J Evans 
(Is-Gadeirydd 
ers Chwefror 
2022) 

Mawrth 2021 4 blynedd  Annibynnol Cwricwlwm ac Ansawdd 
(Cadeirydd), Tâl (Cadeirydd), 
Cynllunio Adnoddau, Chwilio a 
Llywodraethu, Dethol 

4/6 

S Pirotte Mehefin 2013   Pennaeth a 
Phrif Swyddog 
Gweithredol 

Cwricwlwm ac Ansawdd, Cynllunio 
Adnoddau, Chwilio a Llywodraethu, 
Dethol 

6/6 

M Evans Mawrth 2022 4 blynedd  Staff-
Lywodraethwr 

Cynllunio Adnoddau 3/3 

L Dobbs Mawrth 2022 4 blynedd  Staff-
Lywodraethwr 

Pwyllgor Archwilio 2/3 

E Guild Medi 2021 1 flwyddyn  Myfyriwr-
Lywodraethwr 

Cwricwlwm ac Ansawdd 4/6 

J O’Sullivan-
Woodward 

Medi 2021 1 flwyddyn  Myfyriwr-
Lywodraethwr 

Cwricwlwm ac Ansawdd 4/6 

J Graystone Hydref 2014 
Ailbenodwyd 
Hydref 2018 

4 blynedd 
 
4 blynedd 

 Annibynnol Cynllunio Adnoddau, Dethol, Tâl, 
Chwilio a Llywodraethu 

6/6 

S Pryce Hydref 2015 
Ailbenodwyd 
Hydref 2019 

4 blynedd 
 
4 blynedd 

 Annibynnol 
 

Cynllunio Adnoddau (Cadeirydd) 5/6 

H Llewellyn Medi 2017 
Ail-benodwyd 
Medi 2021 
 

4 blynedd 
 
4 blynedd 

 Annibynnol 
 

Archwilio (Cadeirydd) 6/6 

J Longville Rhagfyr 2018 4 blynedd  Annibynnol Cwricwlwm ac Ansawdd 2/6 

T D’Souza Medi 2019 4 blynedd  Annibynnol Tâl 4/6 

J Oak Rhagfyr 2020 4 blynedd  Cynrychiolydd 
Cyflogwr Lleol 

Cynllunio Adnoddau 4/6 

D Lewis-
Whelan 

Ionawr 2021 4 blynedd  Annibynnol Cynllunio Adnoddau 1/6 

E Adamson Hydref 2021 4 blynedd  Annibynnol Archwilio, Cwricwlwm ac Ansawdd 5/6 

P Croke 
(Cadeirydd) 
 
 

Hydref 2013 
Ailbenodwyd  
Hydref 2017 

4 blynedd 
 
4 blynedd 

Hydref 2021 Annibynnol Cwricwlwm ac Ansawdd 
(Cadeirydd), Chwilio a 
Llywodraethu (Cadeirydd), Dethol 
(Cadeirydd), Tâl, Cynllunio 
Adnoddau 

1/1 

D J Finch 
(Is-Gadeirydd) 

Hydref 2012 
Ailbenodwyd 
Hydref 2016 
(wedi'i 
ymestyn gan 
1 flwyddyn 
hyd at fis 
Hydref 2021) 

4 blynedd 
 
4 blynedd 
ynghyd ag 1 
flwyddyn 
ychwanegol  

Hydref 2021 Annibynnol Tâl (Cadeirydd), Archwilio, Chwilio 
a Llywodraethu, Dethol 

1/1 

K Lewis Hydref 2013 
Ailbenodwyd 
Hydref 2017 

4 blynedd 
 
4 blynedd 

Hydref 2021 Annibynnol Archwilio, Chwilio a Llywodraethu, 
Dethol, Tâl 

1/1 

C Smith Hydref 2019 4 blynedd Tachwedd 2021 Annibynnol Cwricwlwm ac Ansawdd 1/1 

A Morgan Chwefror 
2020 

4 blynedd Gorffennaf 
2022 

Annibynnol Archwilio, Chwilio a Llywodraethu 5/6 

C Swain Mehefin 2019 4 blynedd  Cyfetholedig Cwricwlwm ac Ansawdd 3/3 

S Wyatt-
Williams 

Mawrth 2021 4 blynedd  Cyfetholedig Cynllunio Adnoddau 4/4 

G Betts Chwefror 
2020 
Sabothol 
Hydref 2020 i 
Hydref 2021 

4 blynedd Mehefin 2022 Cyfetholedig Cynllunio Adnoddau 0/3 

 

Mae Mrs N Eyre yn gweithredu fel Clerc i’r Gorfforaeth. 
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Rheolaeth fewnol

Cwmpas y cyfrifoldeb 

Y Gorfforaeth sy'n gyfrifol yn y pen draw am system 

rheolaeth fewnol y Coleg ac am adolygu ei 

effeithiolrwydd. Fodd bynnag, mae system o'r fath wedi'i 

chynllunio i reoli yn hytrach na dileu'r risg o fethu â 

chyflawni amcanion busnes, a gall ddarparu dim ond 

sicrwydd rhesymol ac nid absoliwt yn erbyn 

camddatganiad neu golled faterol. 

 

Mae'r Gorfforaeth wedi dirprwyo'r cyfrifoldeb o ddydd i 

ddydd i'r Pennaeth, fel Swyddog Cyfrifyddu, am gynnal 

system gadarn o reolaeth fewnol sy'n cefnogi cyflawni 

polisïau, nodau ac amcanion y Coleg, wrth ddiogelu'r arian 

cyhoeddus a'r asedau y mae'n bersonol gyfrifol amdanynt, 

yn unol â'r cyfrifoldebau a neilltuwyd iddo. Mae hefyd yn 

gyfrifol am adrodd i'r Gorfforaeth am unrhyw wendidau 

materol neu ddadansoddiadau mewn rheolaeth fewnol. 

 

Pwrpas y system reolaeth fewnol 

Mae'r system o reolaeth fewnol wedi'i chynllunio i reoli risg 

i lefel resymol yn hytrach na dileu'r risg o fethu â chyflawni 

polisïau, nodau ac amcanion yn gyfan gwbl; felly gall 

ddarparu dim ond sicrwydd rhesymol ac nid absoliwt o 

effeithiolrwydd. Mae'r system o reolaeth fewnol yn 

seiliedig ar broses barhaus sydd wedi'i chynllunio i nodi a 

blaenoriaethu'r risgiau i gyflawni polisïau, nodau ac 

amcanion y Coleg, i werthuso'r tebygolrwydd y bydd y 

risgiau hynny'n cael eu gwireddu a'r effaith pe baent yn 

cael eu gwireddu, a'u rheoli'n effeithlon, yn effeithiol ac 

yn economaidd. Mae'r system rheolaeth fewnol wedi bod 

ar waith yng Ngholeg Penybont ar gyfer y flwyddyn a 

ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2021 a hyd at ddyddiad 

cymeradwyo'r adroddiad blynyddol a'r datganiadau 

ariannol. 

 

Y gallu i drin risgiau 

Mae'r Gorfforaeth wedi adolygu'r risgiau allweddol y mae'r 

Coleg yn agored iddynt ynghyd â'r rheolaethau 

gweithredu, ariannol a chydymffurfio sydd wedi'u 

gweithredu i liniaru'r risgiau hynny. Mae'r Gorfforaeth o'r 

farn bod yna broses ffurfiol barhaus ar gyfer nodi, 

gwerthuso a rheoli risgiau sylweddol y Coleg, a’i bod wedi 

bod ar waith ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 

Gorffennaf 2021 a hyd at ddyddiad cymeradwyo'r 

adroddiad blynyddol a'r datganiadau ariannol. Adolygir y 

broses hon yn rheolaidd gan y Gorfforaeth.  

 

Y fframwaith risgiau a rheoli 

Mae'r system reolaeth fewnol yn seiliedig ar fframwaith o 

wybodaeth reoli reolaidd, gweithdrefnau gweinyddol gan 

gynnwys gwahanu dyletswyddau, a system ddirprwyo ac 

atebolrwydd. Yn benodol, mae'n cynnwys: 

 systemau cyllidebu cynhwysfawr gyda chyllideb 

flynyddol, sy'n cael ei hadolygu a'i chytuno gan y 

Gorfforaeth 

 adolygiadau rheolaidd gan y Gorfforaeth o 

adroddiadau ariannol cyfnodol a blynyddol sy'n nodi 

perfformiad ariannol yn erbyn rhagolygon 

 gosod targedau i fesur perfformiad ariannol a 

pherfformiad arall 

 canllawiau rheoli buddsoddiad cyfalaf wedi'u 

diffinio'n glir 

 mabwysiadu disgyblaethau rheoli prosiect ffurfiol, 

lle bo hynny'n briodol. 

 

Mae gan Goleg Penybont wasanaeth archwilio mewnol, 

sy'n gweithredu'n unol â gofynion Cod Ymarfer Archwilio 

Addysg Bellach Llywodraeth Cymru. Mae gwaith y 

gwasanaeth archwilio mewnol yn cael ei lywio gan 

ddadansoddiad o'r risgiau y mae'r Coleg yn agored iddynt, 

ac mae cynlluniau archwilio mewnol blynyddol yn seiliedig 

ar y dadansoddiad hwn. Mae'r dadansoddiad o risgiau a'r 

cynlluniau archwilio mewnol yn cael eu cymeradwyo gan y 

Gorfforaeth yn ôl argymhelliad y pwyllgor archwilio. Bob 

blwyddyn o leiaf, bydd y Pennaeth Archwilio Mewnol (PAM) 

yn darparu adroddiad i'r Gorfforaeth ar weithgarwch 

archwilio mewnol yn y Coleg. Mae'r adroddiad yn cynnwys 

barn annibynnol y PAM ar ddigonolrwydd ac 

effeithiolrwydd system rheoli risgiau, rheolaethau a 

phrosesau llywodraethu'r Coleg. 

 

Datganiad gan y Pwyllgor Archwilio 

Mae'r Pwyllgor Archwilio wedi cynghori bod fframwaith 

effeithiol ar gyfer llywodraethu a rheoli risg ar waith gan 

y gorfforaeth. Mae'r Pwyllgor Archwilio yn credu bod 

rheolaethau mewnol effeithiol ar waith gan y gorfforaeth. 

 

Dyma'r meysydd gwaith penodol ar ymgymerodd y 

pwyllgor archwilio â nhw yn 2021/22 a hyd at ddyddiad 

cymeradwyo'r datganiadau ariannol: 

 Rheoli risgiau - Ymgorffori 

 Seiberddiogelwch 

 Cynllunio a Rheoli Strategol 

 Strategaeth Ystadau 

 Marchnata, Recriwtio a Chadw 

 Rheolaeth Gyllidebol a Rhaglen Gyfalaf, Cyfriflyfr 

Cyffredinol ac Asedau Sefydlog 

 Dysgu Seiliedig ar Waith 

 

Gwnaed cynnydd sylweddol yn ystod y flwyddyn ar gamau 

archwilio rheolwyr a chytunodd y pwyllgor y gellid 

dibynnu'n sylweddol ar effeithiolrwydd trefniadau 

archwilio'r coleg a threfniadau rheoli risg, rheolaeth a 

llywodraethu'r coleg.  

 

Adolygiad o effeithiolrwydd 

Fel Swyddog Cyfrifyddu, y Pennaeth sy'n gyfrifol am 

adolygu effeithiolrwydd y system rheoli mewnol. Mae ei 

adolygiad o effeithiolrwydd y system reolaeth fewnol yn 

cael ei lywio gan: 

 gwaith yr archwilwyr mewnol  

 gwaith y rheolwyr gweithredol yn y Coleg sydd â 

chyfrifoldeb dros ddatblygu a chynnal y fframwaith 

rheolaeth fewnol 

 sylwadau a wnaed gan archwilwyr Datganiadau 

Ariannol y Coleg, y cyfrifydd adrodd ar gyfer 

sicrwydd rheoleidd-dra, yr archwilwyr cyllido 

penodedig yn eu llythyrau rheoli ac adroddiadau 

eraill. 

 

Cynghorwyd y Swyddog Cyfrifyddu ar oblygiadau canlyniad 

ei adolygiad o effeithiolrwydd y system reolaeth fewnol 

gan y Pwyllgor Archwilio, sy'n goruchwylio gwaith yr 

archwilydd mewnol a ffynonellau eraill o sicrwydd, a 

 



 

12 Coleg Penybont 
 

DATGANIAD LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL A RHEOLI MEWNOL (parhad) 
 

chynllun i fynd i'r afael â gwendidau ac i sicrhau bod y 

system yn gwella'n barhaus. 

 

Mae'r Uwch Dîm Arwain yn derbyn adroddiadau sy'n nodi 

dangosyddion perfformiad a risg allweddol ac yn ystyried 

materion rheoli posibl a ddygwyd i'w sylw gan 

fecanweithiau rhybuddio cynnar, sydd wedi'u hymgorffori 

yn yr adrannau a'u hatgyfnerthu gan hyfforddiant 

ymwybyddiaeth risg. Mae'r uwch dîm arwain a'r Pwyllgor 

Archwilio hefyd yn derbyn adroddiadau rheolaidd gan 

archwilwyr mewnol a ffynonellau sicrwydd eraill, sy'n 

cynnwys argymhellion ar gyfer gwella.  

 

Mae rôl y Pwyllgor Archwilio yn y maes hwn wedi'i gyfyngu 

i adolygiad lefel uchel o'r trefniadau ar gyfer rheolaeth 

fewnol. Mae agenda'r Gorfforaeth yn cynnwys eitem 

reolaidd ar gyfer ystyried risg a rheolaeth ac mae'n derbyn 

adroddiadau arni gan yr uwch dîm arwain a'r Pwyllgor 

Archwilio. Mae'r pwyslais ar gael y sicrwydd perthnasol ac 

nid adrodd trwy eithriad yn unig. Yn ei chyfarfod ym mis 

Rhagfyr 2022, cynhaliodd y gorfforaeth yr asesiad 

blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 

Gorffennaf 2022 trwy ystyried dogfennaeth gan yr uwch 

dîm arwain ac archwilwyr mewnol ac ystyried 

digwyddiadau ers 31 Gorffennaf 2021. 

 

Yn seiliedig ar gyngor y Pwyllgor Archwilio a'r Swyddog 

Cyfrifyddu, mae'r Gorfforaeth o'r farn bod gan y Coleg 

fframwaith digonol ac effeithiol ar gyfer llywodraethu, 

rheoli risg a rheolaeth, a'i fod wedi cyflawni ei gyfrifoldeb 

statudol am “ddefnyddio adnoddau'n effeithiol ac 

effeithlon, diddyledrwydd y sefydliad a'r corff a diogelu eu 

hasedau”. 

 

Busnes gweithredol 

Ar ôl gwneud ymholiadau priodol, mae'r Gorfforaeth o'r 

farn bod gan y Coleg adnoddau digonol i barhau mewn 

bodolaeth weithredol hyd y gellir rhagweld. Am y rheswm 

hwn, mae'n parhau i ddefnyddio’r sail busnes gweithredol 

wrth baratoi'r Datganiadau Ariannol. 

 

Cymeradwywyd trwy orchymyn aelodau'r Gorfforaeth ar 8 Rhagfyr 2022, a llofnodwyd ar ei ran gan: 

   

 
Simon Pirotte 

Pennaeth, Prif Swyddog Gweithredol a Swyddog Cyfrifyddu  

8 Rhagfyr 2022 

 

 
 

Jeff Greenidge 

Cadeirydd y Llywodraethwyr 

8 Rhagfyr 2022 
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DATGANIAD Y CORFF LLYWODRAETHU AR REOLEIDD-DRA, PRIODOLDEB A 

CHYDYMFFURFIAETH Y COLEG Â THELERAU AC AMODAU CYLLIDO'R CORFF 

CYLLIDO 
 

Fel Swyddog Cyfrifyddu, rwy'n cadarnhau bod y Gorfforaeth wedi rhoi sylw dyledus i ofynion cytundebau cyllid grant a 

chontractau gyda Llywodraeth Cymru a'i bod wedi ystyried ei chyfrifoldeb i hysbysu Llywodraeth Cymru am afreoleidd-dra 

materol, amhriodoldeb a diffyg cydymffurfio â thelerau ac amodau cyllido. 

 

Rwy'n cadarnhau, ar ran y Gorfforaeth, ar ôl ymholi priodol, ac hyd eithaf fy ngwybodaeth, fy mod yn gallu nodi unrhyw 

ddefnydd afreolaidd neu amhriodol materol o gyllid gan y Coleg, neu achos materol o ddiffyg cydymffurfio â’r telerau ac 

amodau cyllido o dan Femorandwm Ariannol y Coleg a chontractau gyda Llywodraeth Cymru, neu unrhyw ariannwr cyhoeddus 

arall 

 

Rwy'n cadarnhau na ddarganfuwyd unrhyw achosion materol o afreoleidd-dra, amhriodoldeb na ddiffyg cydymffurfio ariannol 

hyd yma. Os canfyddir unrhyw achosion ar ôl dyddiad y datganiad hwn, rhoddir gwybod i Lywodraeth Cymru amdanynt. 

      

 

 
Simon Pirotte 

Pennaeth, Prif Swyddog Gweithredol a Swyddog Cyfrifyddu  

8 Rhagfyr 2022 

 

 

 

 

Datganiad cadeirydd y llywodraethwyr ar ran y Coleg - rwy'n cadarnhau bod y Swyddog Cyfrifyddu wedi trafod ei ddatganiad 

o reoleidd-dra, priodoldeb a chydymffurfiaeth gyda'r bwrdd ac fy mod yn fodlon ei fod yn faterol gywir. 

 

 

 

 
Jeff Greenidge 

Cadeirydd y Llywodraethwyr  

8 Rhagfyr 2022 
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Mae'n ofynnol i aelodau'r Gorfforaeth gyflwyno 

Datganiadau Ariannol archwiliedig ar gyfer pob blwyddyn 

ariannol. 

 

O dan delerau ac amodau'r Memorandwm Ariannol rhwng 

Llywodraeth Cymru a Chorfforaeth y Coleg, mae'n ofynnol 

i'r Gorfforaeth, drwy ei Swyddog Cyfrifyddu, baratoi 

Datganiadau Ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol yn 

unol â Datganiad Arfer a Argymhellir 2019 - Cyfrifyddu ar 

gyfer Addysg Bellach ac Uwch a chyda Chyfarwyddyd 

Cyfrifon Llywodraeth Cymru 2021 i 2022, ac sy'n rhoi 

darlun cywir a theg o sefyllfa’r Coleg a'r canlyniad ar gyfer 

y flwyddyn honno. 

 

 

Wrth baratoi'r Datganiadau Ariannol, mae'n ofynnol i'r 

Gorfforaeth: 

 dewis polisïau cyfrifyddu addas a'u cymhwyso'n 

gyson 

 llunio barn ac amcangyfrifon sy'n rhesymol ac 

yn ddoeth 

 nodi a ddilynwyd Safonau Cyfrifyddu 

perthnasol, yn amodol ar unrhyw wyriadau 

materol a ddatgelir ac eglurir yn y Datganiadau 

Ariannol 

 Asesu a yw'r gorfforaeth yn fusnes gweithredol, 

gan nodi'r rhagdybiaethau ategol, 

cymwysterau neu gamau lliniaru allweddol fel 

y bo'n briodol 

 paratoi Datganiadau Ariannol ar sail busnes 

gweithredol, oni bai ei bod yn amhriodol tybio 

y bydd y Coleg yn parhau i weithredu. 

 

 

Mae hefyd yn ofynnol i'r Gorfforaeth baratoi Adroddiad 

Strategol sy'n disgrifio'r hyn y mae'n ceisio ei wneud a sut 

mae'n mynd ati i wneud hynny, gan gynnwys gwybodaeth 

am statws cyfreithiol a gweinyddol y Coleg.  

 

Mae'r Gorfforaeth yn gyfrifol am gadw cofnodion 

cyfrifyddu priodol sy'n datgelu, gyda chywirdeb rhesymol, 

sefyllfa ariannol y Coleg ar unrhyw adeg, ac sy'n ei alluogi 

i sicrhau bod y Datganiadau Ariannol yn cael eu paratoi yn 

unol â'r ddeddfwriaeth gorffori berthnasol a safonau 

cyfrifyddu perthnasol eraill. Mae'n gyfrifol am gymryd 

camau sy'n rhesymol agored iddo er mwyn diogelu asedau'r 

Coleg ac atal a chanfod twyll ac afreoleidd-dra arall. 

 

Mae Corfforaeth y Coleg yn gyfrifol am gynnal a chadw a 

chywirdeb ei wefan; nid yw'r gwaith a wneir gan yr 

archwilwyr yn cynnys ystyried y materion hyn ac, yn unol 

â hynny, nid yw'r archwilwyr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb 

am unrhyw newidiadau a allai fod wedi digwydd i'r 

Datganiadau Ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno ar y 

wefan. Gall deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy'n 

llywodraethu paratoi a lledaenu Datganiadau Ariannol fod 

yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill. 

 

Mae aelodau'r Gorfforaeth yn gyfrifol am sicrhau bod 

gwariant ac incwm yn cael eu cymhwyso at y dibenion a 

fwriadwyd gan Lywodraeth Cymru a bod y trafodion 

ariannol yn cydymffurfio â'r awdurdodau sy'n eu 

llywodraethu. Yn ogystal, maent yn gyfrifol am sicrhau 

bod arian gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio 

dim ond yn unol â'r Memorandwm Ariannol gyda 

Llywodraeth Cymru ac unrhyw amodau eraill a all gael eu 

rhagnodi o bryd i'w gilydd gan Lywodraeth Cymru neu 

unrhyw ariannwr cyhoeddus arall. Rhaid i Aelodau sicrhau 

bod rheolaethau ariannol a rheoli priodol ar waith er mwyn 

diogelu arian cyhoeddus a chronfeydd eraill a sicrhau eu 

bod yn cael eu defnyddio'n briodol. Yn ogystal, mae 

aelodau'r Gorfforaeth yn gyfrifol am sicrhau rheolaeth 

ddarbodus, effeithlon ac effeithiol ar adnoddau a gwariant 

y Coleg, fel nad yw'r manteision a ddylai ddeillio o 

gymhwyso arian cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru a chyrff 

cyhoeddus eraill yn cael eu peryglu. 

 

 

Cymeradwywyd trwy orchymyn aelodau'r Gorfforaeth ar 8 Rhagfyr 2022, a llofnodwyd ar ei ran gan: 

 

 

 
Jeff Greenidge 

Cadeirydd y Llywodraethwyr 

8 Rhagfyr 2022 
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ADRODDIAD YR ARCHWILWYR ANNIBYNNOL I GORFFORAETH COLEG 

PENYBONT (Y “SEFYDLIAD”) 

 

Adroddiad ar yr archwiliad o'r datganiadau ariannol 

 
Barn 

Yn ein barn ni, mae datganiadau ariannol grŵp Coleg Penybont a datganiadau ariannol y sefydliad (y “datganiadau ariannol”): 

 yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa’r grŵp a'r sefydliad ar 31 Gorffennaf 2022, ac o incwm a gwariant y grŵp a'r 

sefydliad a llif arian y grŵp ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben wedyn; 

 wedi'u paratoi'n briodol yn unol ag Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol y Deyrnas Unedig (Safonau Cyfrifyddu 

y Deyrnas Unedig, sy'n cynnwys FRS 102 “Y Safon Adrodd Ariannol sy'n berthnasol yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon”, 

a'r gyfraith berthnasol);  

 wedi'u paratoi'n briodol yn unol â gofynion y Datganiad o Arferion a Argymhellir — Cyfrifyddu ar gyfer Addysg Bellach 

ac Uwch; a 

 wedi'u paratoi'n briodol yn unol â'r Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. 

 

Rydym wedi archwilio'r datganiadau ariannol, sydd wedi'u cynnwys yn yr Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol (yr “Adroddiad 

Blynyddol”), sy'n cynnwys Mantolenni Cyfunol a Cholegol ar 31 Gorffennaf 2022; Datganiadau Cyfunol a Cholegol o Incwm a 

Gwariant Cynhwysfawr, Datganiadau Cyfunol a Cholegol o Newidiadau mewn Cronfeydd Wrth Gefn a'r Datganiad Cyfunol o 

Llifau Arian Parod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben; a'r nodiadau i'r datganiadau ariannol, sy'n cynnwys crynodeb o 

bolisïau cyfrifyddu sylweddol. 

 

Sail ar gyfer barn 

Cynhaliwyd ein harchwiliad yn unol â’r Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (y DU) (“SRhA (y DU)”) a chyfraith berthnasol. 

Disgrifir ein cyfrifoldebau o dan SRhA (y DU) ymhellach yn yr adran o’n hadroddiad sy’n nodi cyfrifoldebau’r Archwilwyr am 

archwilio datganiadau ariannol. Credwn fod y dystiolaeth archwilio a gawsom yn ddigonol ac yn briodol i ddarparu sail ar 

gyfer ein barn. 

 

Annibyniaeth 

Arhosom yn annibynnol o’r grŵp yn unol â’r gofynion moesegol sy’n berthnasol i’n harchwiliad o’r datganiadau ariannol yn y 

DU, sy’n cynnwys Safon Foesegol y Cyngor Adrodd Ariannol, ac rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn 

unol â’r gofynion hyn. 

 

Casgliadau sy'n ymwneud â busnes gweithredol 

O ystyried y gwaith yr ydym wedi’i gyflawni, nid ydym wedi nodi unrhyw ansicrwydd sylweddol ynghylch digwyddiadau neu 

amodau a allai, yn unigol neu gyda’i gilydd, fwrw amheuaeth sylweddol ar  allu'r grŵp a'r sefydliad i barhau fel busnes 

gweithredol am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o’r dyddiad yr awdurdodir cyhoeddi’r datganiadau ariannol. 

Wrth archwilio’r datganiadau ariannol, rydym wedi dod i’r casgliad bod defnydd y Gorfforaeth o’r sail cyfrifyddu busnes 

gweithredol wrth baratoi’r datganiadau ariannol yn briodol. 

Fodd bynnag, oherwydd na ellir rhagweld pob digwyddiadau neu amod yn y dyfodol, nid yw’r casgliad hwn yn warant o 

allu’r grŵp a’r sefydliad i barhau fel busnes gweithredol. 

Disgrifir ein cyfrifoldebau a chyfrifoldebau'r Gorfforaeth mewn perthynas â busnes gweithredol yn adrannau perthnasol yr 

adroddiad hwn. 
 

Adrodd ar wybodaeth arall 

Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys yr holl wybodaeth yn yr Adroddiad Blynyddol ac eithrio’r datganiadau ariannol ac 

adroddiad ein harchwilwyr arnynt. Y Gorfforaeth sy'n gyfrifol am y wybodaeth arall. Nid yw ein barn ar y datganiadau 

ariannol yn cwmpasu’r wybodaeth arall ac, yn unol â hynny, nid ydym yn mynegi barn archwilio nac unrhyw fath o sicrwydd 

ar hynny.  

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 sylweddol anghyson â’r datganiadau ariannol neu â’r wybodaeth a gafwyd yn yr 

archwiliad, neu fel arall yn ymddangos ei bod wedi’i cham-ddatgan yn sylweddol.  Os byddwn yn nodi anghysondeb materol 

neu gamddatganiad materol ymddangosiadol, mae'n ofynnol i ni roi gweithdrefnau ar waith i ddod i'r casgliad a oes 

camddatganiad materol yn y datganiadau ariannol neu gamddatganiad materol o'r wybodaeth arall.  Os byddwn yn dod i'r 

casgliad, yn seiliedig ar y gwaith rydym wedi'i wneud, fod yna gamddatganiad materol o'r wybodaeth arall hon, mae'n 

ofynnol i ni adrodd y ffaith honno. Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd ar sail y cyfrifoldebau hyn. 
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ADRODDIAD YR ARCHWILWYR ANNIBYNNOL I GORFFORAETH COLEG 

PENYBONT (Y “SEFYDLIAD”) (parhad) 

Cyfrifoldebau am y datganiadau ariannol a'r archwiliad 

Cyfrifoldebau'r Gorfforaeth am y datganiadau ariannol 

Fel yr eglurir yn fanylach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau Aelodau’r Gorfforaeth, mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am baratoi’r 

datganiadau ariannol yn unol â’r fframwaith perthnasol, ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun cywir a theg.  Mae'r 

Gorfforaeth hefyd yn gyfrifol am y rheolaeth fewnol y mae'n penderfynu sy'n angenrheidiol er mwyn gallu paratoi 

datganiadau ariannol sy'n rhydd o gamddatganiadau materol, boed hynny drwy dwyll neu wall. 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, mae’r Gorfforaeth yn gyfrifol am asesu gallu’r grŵp a’r sefydliad i barhau fel busnes 

gweithredol, gan ddatgelu, fel y bo’n briodol, faterion sy’n ymwneud â’r busnes gweithredol a defnyddio’r sail cyfrifyddu 

busnes gweithredol oni bai bod y Gorfforaeth naill ai’n bwriadu diddymu’r grŵp a’r sefydliad neu i beidio â gweithredu, neu 

os nad oes ganddi ddewis realistig arall ond gwneud hynny. 

 

Cyfrifoldebau'r archwilwyr dros archwilio'r datganiadau ariannol 

Ein hamcanion yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch a yw’r datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd yn rhydd o 

gamddatganiadau materol, boed hynny oherwydd twyll neu wall, a chyhoeddi adroddiad archwilio sy’n cynnwys ein barn.  

Mae sicrwydd rhesymol yn golygu sicrwydd o lefel uchel, ond nid yw’n warant y bydd archwiliad a gynhelir yn unol â’r SRhA 

(y DU) bob amser yn canfod camddatganiad perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall camddatganiadau ddeillio o dwyll neu wall 

ac fe’u hystyrir yn berthnasol os, yn unigol neu gyda’i gilydd, y gellid yn rhesymol ddisgwyl iddynt ddylanwadu ar 

benderfyniadau economaidd y gallai defnyddwyr eu gwneud ar sail y datganiadau ariannol hyn.  

Mae afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll, yn enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau Rydym yn 

cynllunio gweithdrefnau yn unol â'n cyfrifoldebau, a amlinellwyd uchod, i ganfod camddatganiadau materol mewn 

perthynas ag afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll Manylir isod i ba raddau y mae ein gweithdrefnau'n gallu canfod afreoleidd-

dra, gan gynnwys twyll. 

 

Ar sail ar ein dealltwriaeth o’r grŵp/diwydiant, gwnaethom nodi mai’r prif risgiau o beidio â chydymffurfio â chyfreithiau a 

rheoliadau yn ymwneud â deddfwriaeth iechyd a diogelwch a chyflogaeth y DU ynghyd â’r Memorandwm Ariannol rhwng 

y Coleg a Llywodraeth Cymru, ac ystyriwyd i ba raddau y gallai diffyg cydymffurfio gael effaith berthnasol ar y datganiadau 

ariannol. Gwnaethom hefyd ystyried y deddfau a'r rheoliadau hynny sy'n cael effaith uniongyrchol ar y datganiadau ariannol 

fel y Cyfarwyddyd Cyfrifon a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Gwnaethom werthuso cymhellion a chyfleoedd rheolwyr i 

drin y datganiadau ariannol yn dwyllodrus (gan gynnwys y risg o ddiystyru rheolaethau), a phenderfynwyd bod y prif 

risgiau'n gysylltiedig â thrafodion twyllodrus a gynlluniwyd i orbwysleisio perfformiad ariannol a sefyllfa'r grŵp. Roedd y 

gweithdrefnau archwilio a gyflawnwyd yn cynnwys: 

 

 Adolygu cofnodion cyfarfodydd pwyllgorau a chynnal trafodaethau gyda'r rheolwyr, gan gynnwys ystyried achosion 

hysbys neu amheus o beidio â chydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau a thwyll; 

 Defnyddio technegau archwilio cyfrifiadurol i nodi a phrofi dyddlyfrau papur risg uwch, yn enwedig y rhai sydd â 

chyfuniadau cyfrifon anarferol; 

 Adolygu priodoldeb y tybiaethau a ddefnyddir gan y grŵp wrth amcangyfrif gwerth diffygion cynllun pensiwn buddion 

diffiniedig; a 

 Cael cadarnhad trydydd parti o holl drefniadau bancio ac ariannu'r grŵp. 

 

Mae cyfyngiadau cynhenid yn y gweithdrefnau archwilio a ddisgrifir uchod. Rydym yn llai tebygol o ddod yn ymwybodol o 

achosion o ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau nad ydynt yn perthyn yn agos i ddigwyddiadau a thrafodion a 

adlewyrchir yn y datganiadau ariannol. Hefyd, mae’r risg o beidio â chanfod camddatganiad materol oherwydd twyll yn 

uwch na’r risg o beidio â chanfod un sy’n deillio o wall, gan y gallai twyll gynnwys celu bwriadol trwy, er enghraifft, ffugio 

neu gamliwio bwriadol, neu drwy gydgynllwynio. 

Ceir disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau ar gyfer archwilio’r datganiadau ariannol ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn: 

www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae'r disgrifiad hwn yn rhan o adroddiad ein harchwilwyr. 

 

Defnyddio'r adroddiad hwn 

Mae’r adroddiad hwn, gan gynnwys y barnau, wedi’i baratoi ar gyfer Corfforaeth y sefydliad fel corff yn unig yn unol ag 

Erthygl 18 o Erthyglau Llywodraethu’r sefydliad ac nid at unrhyw ddiben arall.   Nid ydym, wrth roi’r farn hon, yn derbyn 

nac yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw ddiben arall nac am unrhyw berson arall y dangosir yr adroddiad hwn iddo neu y 

daw’r adroddiad i’w ddwylo ac eithrio lle y cytunwyd yn benodol drwy ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw. 
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ADRODDIAD YR ARCHWILWYR ANNIBYNNOL I GORFFORAETH COLEG 

PENYBONT (Y “SEFYDLIAD”) (parhad) 

Adrodd Gofynnol Arall  
 

Barn ar faterion eraill a ragnodir yng Nghod Ymarfer Archwilio Addysg Bellach 2015 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth 

Cymru 

Yn ein barn ni, ym mhob ffordd berthnasol: 

 mae arian a wariwyd o grantiau Llywodraeth Cymru a chyllid arall o ba bynnag ffynhonnell a weinyddwyd gan y 

sefydliad at ddibenion penodol wedi’u cymhwyso’n briodol at y dibenion hynny ac, os yw’n briodol, wedi’u rheoli’n 

unol â’r holl ddeddfwriaeth berthnasol; ac 

 mae incwm wedi'i gymhwyso yn unol â'r memorandwm ariannol gyda Llywodraeth Cymru. 

 

 

 

 

 
PricewaterhouseCoopers LLP 

Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Statudol 

Caerdydd 

8 Rhagfyr 2022 
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DATGANIADAU CYFUNOL A CHOLEGOL O INCWM A GWARIANT 

CYNHWYSFAWR 
 

 
 

Y flwyddyn a ddaeth i ben 31 
Gorffennaf 2022 

Y flwyddyn a ddaeth i ben 31 
Gorffennaf 2021 

  Grŵp Coleg Grŵp Coleg 

 Nodiadau £’000 £’000 £’000 £’000 

Incwm      

      
      
Grantiau cyrff cyllido 2 26,743 26,743 24,346 24,346 

Ffioedd dysgu a chontractau addysg  3 7,196 7,196 6,581 6,581 

Grantiau a chontractau eraill 4 1,156 1,156 1,128 1,128 

Incwm arall 5 3,193 3,124 2,455 2,424 

Incwm buddsoddi 6 26 26 12 12 

      

Cyfanswm yr incwm  38,314 38,245 34,522 34,491 

      

Gwariant      

      
      
Costau staffio 8 26,721 26,717 23,968 23,967 

Costau staffio eithriadol 10 77 77 35 35 

Treuliau gweithredol eraill 9 10,113 9,959 7,491 7,379 

Dibrisiant ac amorteiddiad 13,14 2,893 2,887 2,138 2,125 

Llog a chostau ariannol eraill 11 621 621 694 694 

Eitemau eithriadol 10 1,430 1,481 809 769 

      

Cyfanswm y gwariant  41,855 41,742 35,135 34,969 

      

Gwarged cyn eitemau eithriadol a 
heb fod yn arian parod 

 3,102 3,191 4,352 4,434 

Eitemau eithriadol 10 1,507 1,558 844 804 

Eitemau nad ydynt yn arian parod:      

Pensiwn FRS 102 27 3,910 3,910 3,478 3,478 

Dibrisiant ac amorteiddiad 13,14 2,893 2,887 2,138 2,125 

Rhyddhad grantiau cyfalaf 2, 4 (1,667) (1,667) (1,495) (1,495) 

      

Colled am y flwyddyn  (3,541) (3,497) (613) (478) 

      

Enillion actiwaraidd ynghylch 
cynlluniau pensiwn 

27 18,316 18,316 11,350 11,350 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y 
flwyddyn 

 14,775 14,819 10,737 10,872 

      

Cynrychiolwyd gan:      

Incwm cynhwysfawr anghyfyngedig  14,775 14,819 10,737 10,872 

  14,775 14,819 10,737 10,872 

 

Mae'r Datganiad o Incwm a Gwariant Cynhwysfawr yn ymwneud â gweithgareddau parhaus. 
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DATGANIADAU CYFUNOL A CHOLEGOL O NEWIDIADAU I GRONFEYDD AR GYFER 

Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN 31 GORFFENNAF 2022 

 
 

Y cyfrif 
incwm a 
gwariant 

Y gronfa 
ailbrisio Cyfanswm 

 £’000 £’000 £’000 

Grŵp    

    
    
Balans ar 1 Awst 2020 (18,319) 6,873 (11,446) 

    
Colled o'r cyfrif incwm a gwariant (613) - (613) 

Incwm cynhwysfawr arall 11,350 - 11,350 

    

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 10,737 - 10,737 

    
Trosglwyddiadau rhwng y cronfeydd ailbrisio ac incwm a gwariant 55 (55) - 

    
Balans ar 31 Gorffennaf 2021 (7,527) 6,818 (709) 

    
Colled o'r cyfrif incwm a gwariant (3,541) - (3,541) 

Incwm cynhwysfawr arall 18,316 - 18,316 

    

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 14,775 - 14,775 

    
Trosglwyddiadau rhwng y cronfeydd ailbrisio ac incwm a gwariant 55 (55) - 

    
Balans ar 31 Gorffennaf 2022 7,303 6,763 14,066 

    

 Y cyfrif 
incwm a 
gwariant 

Y gronfa 
ailbrisio 

Cyfanswm 

 £’000 £’000 £’000 

Coleg    

    
    
Balans ar 1 Awst 2020 (18,666) 6,873 (11,793) 

    
Colled o'r cyfrif incwm a gwariant (478) - (478) 

Incwm cynhwysfawr arall 11,350 - 11,350 

    

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 10,872 - 10,872 

    
Trosglwyddiadau rhwng y cronfeydd ailbrisio ac incwm a gwariant 55 (55) - 

    
Balans ar 31 Gorffennaf 2021 (7,739) 6,818 (921) 

    
Colled o'r cyfrif incwm a gwariant (3,497) - (3,497) 

Incwm cynhwysfawr arall 18,316 - 18,316 

    

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn 14,819 - 14,819 

    
Trosglwyddiadau rhwng y cronfeydd ailbrisio ac incwm a gwariant 55 (55) - 

    
Balans ar 31 Gorffennaf 2022 7,135 6,763 13,898 
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MANTOLENNI CYFUNOL A CHOLEGOL AR 31 GORFFENNAF 

 
  Grŵp Coleg Grŵp Coleg 

  2022 2022 2021 2021 

 Nodiadau £’000 £’000 £’000 £’000 

      
      
Asedau anghyfredol      

      

Asedau diriaethol sefydlog  13 55,973 55,888 55,742 55,651 

Asedau anniriaethol sefydlog 14 43 43 21 21 

Buddsoddiadau 16 - - - - 

  56,016 55,931 55,763 55,672 

      
Asedau cyfredol      

      

Stociau  23 23 28 28 

Symiau derbyniadwy drwy fasnach ac arall 17 1,623 1,531 1,273 1,236 

Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian parod 22 11,060 11,022 12,599 12,559 

  12,706 12,576 13,900 13,823 

      

Credydwyr — symiau sy’n ddyledus ymhen blwyddyn 18 (7,532) (7,485) (7,695) (7,739) 

      

Asedau cyfredol net  5,174 5,091 6,205 6,084 

      

Cyfanswm yr asedau namyn rhwymedigaethau cyfredol  61,190 61,022 61,968 61,756 

      

Credydwyr — symiau sy’n ddyledus ymhen mwy na blwyddyn 19 (37,655) (37,655) (39,072) (39,072) 

Darpariaethau       

   Rhwymedigaethau sy’n ymwneud â buddion wedi’u diffinio 21 (8,140) (8,140) (22,280) (22,280) 

   Darpariaethau eraill 21 (1,329) (1,329) (1,325) (1,325) 

      

Asedau net / (rhwymedigaethau)  14,066 13,898 (709) (921) 

      

Cronfeydd anghyfyngedig      

      

Y cyfrif incwm a gwariant   7,303 7,135 (7,527) (7,739) 

Y gronfa ailbrisio  6,763 6,763 6,818 6,818 

      

Cyfanswm y cronfeydd anghyfyngedig  14,066 13,898 (709) (921) 

 

Cymeradwywyd y Datganiadau Ariannol ar dudalennau 18 i 40 gan y Corff Llywodraethu ar 8 Rhagfyr 2022 ac fe’i llofnodwyd 

ar ei ran gan: 

 

 

 
 

Jeff Greenidge 

Cadeirydd y Corff Llywodraethu 

. 

Simon Pirotte 

Pennaeth, Prif Swyddog Gweithredol a 

Swyddog Cyfrifyddu 

Andrew Gibbs 

Is-Bennaeth – Adnoddau 
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DATGANIAD CYFUNOL O LIFOEDD ARIAN PAROD AR GYFER Y FLWYDDYN A 

DDAETH I BEN 31 GORFFENNAF 

 
  2022  2021 

 Nodiadau £’000  £’000 

     
     
Llif arian parod o weithgareddau gweithredu     

Colled am y flwyddyn  (3,541)  (613) 

Addasiad ar gyfer eitemau nad ydynt yn arian parod     

Dibrisiant ac amorteiddiad 13,14,15 2,893  2,947 

Gostyngiad mewn stociau  5  5 

Rhyddhau grantiau cyfalaf gohiriedig i incwm 2, 4 (1,667)  (1,495) 

(Cynnydd) / gostyngiad mewn dyledwyr 17 (350)  409 

(Gostyngiad) / cynnydd mewn credydwyr sy'n ddyledus ymhen blwyddyn 18 (30)  657 

Cynnydd / (gostyngiad) mewn credydwyr sy'n ddyledus ymhen mwy na blwyddyn 19 27  (21) 

Cynnydd / (gostyngiad) mewn darpariaethau 21 290  (133) 

Costau pensiwn namyn cyfraniadau sy’n daladwy  3,510  3,032 

     

Addasiad ar gyfer gweithgareddau buddsoddi neu ariannu     

Incwm buddsoddi 6 (26)  (12) 

Llog sy'n daladwy 11 621  694 

Colled ar werthu asedau sefydlog  45  - 

     

Llif arian parod net o weithgareddau gweithredu  1,777  5,470 

     

Llif arian parod o weithgareddau buddsoddi     

Incwm buddsoddi 6 26  12 

Grantiau cyfalaf a dderbyniwyd  1,746  11,735 

Taliadau a wnaed i gaffael asedau sefydlog  (3,191)  (21,097) 

  (1,419)  (9,350) 

     

Llifoedd arian parod o weithgareddau ariannu     

Llog a dalwyd 11 (241)  (266) 

Ad-dalu symiau a fenthycwyd  (1,656)  (858) 

  (1,897)  (1,124) 

     
Gostyngiad mewn arian parod ac eitemau   
sy’n cyfateb i arian parod yn ystod y flwyddyn 

 (1,539)  (5,004) 

     

Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian parod ar ddechrau’r flwyddyn  22 12,599  17,603 

     

Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian parod ar ddiwedd y flwyddyn 22 11,060  12,599 
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NODIADAU I GYD-FYND Â’R DATGANIADAU ARIANNOL 
 

1. Datganiad o bolisïau cyfrifyddu a thechnegau amcangyfrif 

Mae'r polisïau cyfrifyddu canlynol wedi'u cymhwyso'n gyson wrth ymdrin ag eitemau yr ystyrir eu bod yn berthnasol i'r 

Datganiadau Ariannol. 

 

Sail paratoi 

Paratowyd y Datganiadau Ariannol hyn yn unol â’r Datganiad 

o’r Arfer a Argymhellir:  Cyfrifyddu ar gyfer Addysg Bellach 

ac Uwch 2019, Cyfarwyddyd Cyfrifon y Coleg ar gyfer 2021 

i 2022 a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, ac yn unol â 

Safon Adrodd Ariannol 102 – “Y Safon Adrodd Ariannol sy’n 

gymwys yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon” 

(FRS 102).  Mae’r Coleg yn endid budd cyhoeddus ac felly 

mae wedi cymhwyso gofynion budd cyhoeddus perthnasol 

FRS 102. 

 

Mae paratoi Datganiadau Ariannol i gydymffurfio ag FRS 102 

yn gofyn am ddefnyddio rhai amcangyfrifon cyfrifo critigol. 

Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i reolwyr arfer barn wrth 

gymhwyso polisïau cyfrifyddu'r Coleg. 

 

Sail cyfrifyddu 

Paratoir y Datganiadau Ariannol yn unol â'r confensiwn cost 

hanesyddol fel y'i diwygiwyd trwy ddefnyddio prisiadau 

blaenorol fel cost dybiedig adeg y trawsnewid ar gyfer rhai 

asedau anghyfredol. 

 

Sail cydgrynhoi 

Mae’r Datganiadau Ariannol cyfunol yn cynnwys y Coleg a’i 

is-gwmnïau, Bridgend College Enterprises Limited, The 

People Business Wales Limited ac Engage Business Wales 

Limited a reolir gan y Grŵp. Cyflawnir rheolaeth pan fo gan 

y Grŵp y pŵer i lywodraethu polisïau ariannol a gweithredol 

endid er mwyn cael buddion o'i weithgareddau.  Mae 

gwerthiannau ac elw rhwng grwpiau yn cael eu dileu'n llwyr 

wrth gyfuno. Yn unol ag FRS 102, nid yw gweithgareddau 

undeb y myfyrwyr wedi’u cydgrynhoi gan nad yw’r Coleg yn 

rheoli’r gweithgareddau hynny.  Gwneir pob Datganiad 

Ariannol hyd at 31 Gorffennaf 2022. 

 

Busnes gweithredol  

Mae gweithgareddau'r Coleg, ynghyd â'r ffactorau sy'n 

debygol o effeithio ar ei ddatblygiad a'i berfformiad yn y 

dyfodol, wedi'u nodi yn yr Adroddiad Strategol. Cyflwynir 

sefyllfa ariannol y Coleg, ei lif arian, hylifedd a 

benthyciadau yn y Datganiadau Ariannol a'r Nodiadau 

cysylltiedig. 

 

Mae gan y Grŵp asedau cyfredol net o £5,174k (2021: Asedau 

cyfredol net £6,205k). O fewn y ffigur hwn mae £2,404k 

(2021: £2,073k) o groniadau tâl gwyliau a grantiau cyfalaf 

gohiriedig na fydd yn arwain at unrhyw all-lif o arian parod.   

 

Ar hyn o bryd mae gan y Grŵp £9.65 miliwn o fenthyciadau 

heb eu had-dalu gyda Llywodraeth Cymru ar delerau a 

drafodwyd yn 2020, yn ystod gwaith adeiladu’r Academi 

STEAM, ac mae'n daladwy dros 20 mlynedd. Mae rhagolygon 

ac amcanestyniadau ariannol y Grŵp yn nodi y bydd yn gallu 

gweithredu o fewn y cyfleuster presennol hwn hyd y gellir 

rhagweld. 

 

O ganlyniad, mae gan y Grŵp ddisgwyliad rhesymol y bydd 

ganddo ddigon o adnoddau i fodloni ei rwymedigaethau gan 

eu bod yn ddyledus am o leiaf 12 mis o ddyddiad 

cymeradwyo'r datganiadau ariannol ac felly maent wedi 

mabwysiadu'r sail busnes gweithredol wrth baratoi'r 

datganiadau ariannol hyn.  

 

Cydnabod incwm 

Cyllid grant refeniw 

Mae grantiau refeniw’r llywodraeth yn cynnwys grantiau 

rheolaidd cyrff cyllido a grantiau eraill a gyfrifyddir 

amdanynt o dan y model cronni fel y’i caniateir gan FRS 102 

Caiff grantiau rheolaidd cyrff cyllido eu mesur yn unol â’r 

amcangyfrifon gorau ar gyfer y flwyddyn o ran yr hyn sy’n 

dderbyniadwy ac maent yn dibynnu ar y ffrwd incwm 

benodol dan sylw. Mae unrhyw dangyflawni yn y Gyllideb 

Addysg Oedolion yn cael ei addasu a'i adlewyrchu yn lefel y 

grant rheolaidd a gydnabyddir yn y Datganiad o Incwm a 

Gwariant Cynhwysfawr. Fel arfer pennir yr incwm grant 

terfynol ar ddiwedd y broses gysoni diwedd blwyddyn gyda'r 

corff cyllido ar ddiwedd y flwyddyn, a chanlyniadau unrhyw 

archwiliadau ariannu. Nid yw cyllid ar gyfer dysgwyr 16-18 

oed fel arfer yn destun cysoni ac felly nid yw’n amodol ar 

addasiadau contract. 

 

Mae’r grant rheolaidd gan Lywodraeth Cymru yn 

cynrychioli’r dyraniadau cyllid sydd i’w priodoli i’r flwyddyn 

ariannol gyfredol a chaiff ei gredydu’n uniongyrchol i’r 

Datganiad o Incwm a Gwariant Cynhwysfawr. 

 

Lle bo rhan o grant y llywodraeth yn cael ei gohirio, caiff yr 

elfen ohiriedig ei chydnabod fel incwm gohiriedig o fewn 

credydwyr a'i dyrannu rhwng credydwyr sy'n ddyledus ymhen 

blwyddyn a chredydwyr sy'n ddyledus ymhen mwy na 

blwyddyn fel y bo'n briodol. 

 

Mae grantiau (gan gynnwys grantiau ymchwil) o ffynonellau 

anllywodraethol yn cael eu cydnabod mewn incwm pan fydd 

gan y Coleg hawl i’r incwm a phan fydd amodau sy’n 

ymwneud â pherfformiad wedi’u bodloni. Mae incwm a 

dderbynnir cyn bodloni amodau sy’n gysylltiedig â 

pherfformiad yn cael ei gydnabod fel incwm gohiriedig o 

fewn credydwyr ar y Fantolen ac yn cael ei ryddhau i incwm 

wrth i'r amodau gael eu bodloni. 

 

Cyllid grant cyfalaf 

Caiff grantiau cyfalaf y Llywodraeth eu cyfalafu, eu dal fel 

incwm gohiriedig a'u cydnabod mewn incwm dros oes 

ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased, o dan y model cronni a 

ganiateir gan FRS 102.  Caiff grantiau cyfalaf eraill eu 

cydnabod mewn incwm pan fo gan y Coleg hawl i'r cronfeydd 

yn amodol ar unrhyw amodau sy'n ymwneud â pherfformiad 

yn cael eu bodloni.  Mae incwm a dderbynnir cyn bodloni 

amodau cysylltiedig â pherfformiad yn cael ei gydnabod fel 

incwm gohiriedig o fewn credydwyr ar y Fantolen ac yn cael 

ei ryddhau i incwm wrth i’r amodau gael eu bodloni. 

 

Incwm ffioedd 

Mae incwm o ffioedd dysgu yn cael ei ddatgan yn grynswth 

o unrhyw wariant nad yw'n ddisgownt ac fe'i cydnabyddir yn 

y flwyddyn y'i derbynnir. 
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Datganiad o bolisïau cyfrifyddu a thechnegau amcangyfrif (parhad) 
 

Incwm buddsoddiad 

Mae’r holl incwm o adneuon tymor byr yn cael ei gredydu i’r 

cyfrif incwm a gwariant yn y flwyddyn y’i henillir ar sail 

dderbyniadwy. 
 

Trefniadau asiantaeth 

Mae'r Coleg yn gweithredu fel asiant wrth gasglu a thalu 

Cronfeydd Mynediad.   Mae taliadau cysylltiedig a 

dderbynnir oddi wrth Lywodraeth Cymru a’r taliadau dilynol 

i fyfyrwyr wedi’u heithrio o’r cyfrif incwm a gwariant ac fe’u 

dangosir ar wahân yn Nodyn 29, ac eithrio’r 3 y cant o’r 

grant a dderbyniwyd sydd ar gael i’r Coleg i dalu costau 

gweinyddol sy’n ymwneud â’r grant.   Mae'r Coleg yn cyflogi 

un aelod o staff i weithio’n benodol ar weinyddu ceisiadau 

a thaliadau'r Gronfa Fynediad. 
 

Cyfrifyddu ar gyfer buddion ôl-gyflogaeth 

Darperir buddion ôl-gyflogaeth i weithwyr y Coleg yn bennaf 

gan y Cynllun Pensiwn Athrawon (CPA) a Chynllun Pensiwn 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (CPLlL).  Mae'r 

rhain yn gynlluniau buddion diffiniedig, sy'n cael eu 

hariannu'n allanol a'u contractio allan o Ail Bensiwn y 

Wladwriaeth.  
 

Cynllun Pensiwn Athrawon (CPA) 

Mae'r CPA yn gynllun heb ei ariannu. Mae cyfraniadau i’r CPA 

yn cael eu cyfrifo er mwyn rannu cost pensiynau dros 

fywydau gwaith y gweithwyr gyda’r Coleg yn y fath fodd fel 

bod cost y pensiwn yn ganran sylweddol wastad o gyflogresi 

pensiynadwy’r presennol a’r dyfodol. Pennir y cyfraniadau 

gan actiwarïaid cymwys ar sail prisiadau gan ddefnyddio dull 

buddion arfaethedig.  
 

Mae'r CPA yn gynllun aml-gyflogwr ac nid oes digon o 

wybodaeth ar gael i ddefnyddio cyfrifyddu buddion 

diffiniedig.  Mae’r CPA felly’n cael ei drin fel cynllun 

cyfraniadau diffiniedig a’r cyfraniadau’n cael eu cydnabod 

fel gwariant yn y Datganiad o Incwm a Gwariant 

Cynhwysfawr yn y blynyddoedd y mae gwasanaethau’n cael 

eu darparu gan weithwyr. 
 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol Rhondda Cynon Taf 

(CPLlL) 

Mae'r CPLlL yn gynllun a ariennir.  Mesurir asedau'r CPLlL gan 

ddefnyddio gwerthoedd teg terfynol. Mae rhwymedigaethau 

CPLlL yn cael eu mesur gan ddefnyddio'r dull credyd uned 

rhagamcanol a'u disgowntio ar y gyfradd adennill gyfredol ar 

fond corfforaethol o ansawdd uchel sydd â thymor ac arian 

cyfred cyfatebol i’r rhwymedigaethau. Ceir y prisiadau 

actiwaraidd bob tair blynedd o leiaf a chânt eu diweddaru 

ar ddyddiad pob mantolen.  Y symiau a godir ar warged 

gweithredu yw'r costau gwasanaeth presennol a chostau 

cyflwyno cynllun, newidiadau i fudd-daliadau, setliadau a 

chwtogiadau. Cânt eu cynnwys fel rhan o gostau staff wrth 

iddynt godi. 
 

Mae llog net ar yr atebolrwydd/ased buddion diffiniedig net 

hefyd yn cael ei gydnabod yn y Datganiad o Incwm a 

Gwariant Cynhwysfawr ac mae’n cynnwys y gost llog ar y 

rhwymedigaeth buddion diffiniedig ac incwm llog ar 

asedau’r cynllun, wedi’i gyfrifo drwy luosi gwerth teg 

asedau’r cynllun ar ddechrau'r flwyddyn yn ôl y gyfradd a 

ddefnyddir i ddisgowntio rhwymedigaethau buddion. Mae’r 

gwahaniaeth rhwng yr incwm llog ar asedau’r cynllun a’r 

enillion gwirioneddol ar asedau’r cynllun yn cael ei  

 

 

gydnabod mewn llog a chostau cyllid eraill Mae enillion a 

cholledion actiwaraidd yn cael eu cydnabod ar unwaith 

mewn enillion a cholledion actiwaraidd.  
 

Buddion cyflogaeth tymor byr 

Mae buddion cyflogaeth tymor byr megis cyflogau ac 

absenoldebau a delir (tâl gwyliau) yn cael eu cydnabod fel 

gwariant yn y flwyddyn y mae’r gweithwyr yn rhoi 

gwasanaeth i’r Coleg.  Mae unrhyw fuddion nas defnyddiwyd 

yn cael eu cronni a’u mesur fel y swm ychwanegol y mae’r 

Coleg yn disgwyl ei dalu o ganlyniad i’r hawliad heb ei 

ddefnyddio. 
 

Pensiynau Uwch 

Telir cost wirioneddol unrhyw bensiwn parhaus uwch i gyn-

aelod o staff gan y coleg yn flynyddol.  Mae amcangyfrif o 

gost ddisgwyliedig unrhyw ychwanegiad i bensiwn parhaus 

cyn-aelod o staff yn y dyfodol yn cael ei godi’n llawn ar 

incwm y Coleg yn y flwyddyn y mae’r aelod o staff yn 

ymddeol. Yn y blynyddoedd dilynol codir tâl ar 

ddarpariaethau yn y Fantolen. 
 

Asedau anghyfredol - asedau sefydlog diriaethol 

Nodir asedau sefydlog diriaethol ar gost llai dibrisiant 

cronedig a cholledion amhariad cronedig.  Mae rhai eitemau 

o asedau sefydlog sydd wedi'u hailbrisio i werth teg ar neu 

cyn y dyddiad trosglwyddo i'r Datganiad o'r Arfer a 

Argymhellir ar gyfer AB ac AU, yn cael eu mesur ar sail cost 

dybiedig, sef y swm wedi'i ailbrisio ar ddyddiad yr ailbrisiad 

hwnnw. 
 

Cynhaliwyd ailbrisiad llawn o holl dir ac adeiladau'r Coleg ar 

31 Gorffennaf 1996 ar sail “defnydd presennol”.    
 

Tir ac adeiladau 

Nid yw tir rhyddfraint yn cael ei ddibrisio. Mae adeiladau 

rhyddfraint yn cael eu dibrisio dros eu hoes economaidd 

ddefnyddiol ddisgwyliedig i'r Coleg o rhwng 20 a 50 mlynedd.  

Mae gan y Coleg bolisi o ddibrisio addasiadau mawr i 

adeiladau dros gyfnod eu bywyd economaidd defnyddiol o 

rhwng 20 a 50 mlynedd. 
 

Lle caiff tir ac adeiladau eu caffael gyda chymorth grantiau 

penodol, cânt eu cyfalafu a'u dibrisio fel yr uchod.  Mae'r 

grantiau cysylltiedig yn cael eu credydu i gyfrif incwm 

gohiriedig o fewn credydwyr, ac yn cael eu rhyddhau i'r 

cyfrif incwm a gwariant dros oes economaidd ddefnyddiol 

ddisgwyliedig yr ased cysylltiedig ar sail systematig sy'n 

gyson â'r polisi dibrisiant. Dyrennir yr incwm gohiriedig 

rhwng credydwyr sy'n ddyledus ymhen blwyddyn a'r rhai sy'n 

ddyledus ymhen mwy na blwyddyn. 
 

Cynhelir adolygiad ar gyfer amhariad ar ased sefydlog os yw 

digwyddiadau neu newidiadau i amgylchiadau yn awgrymu 

efallai na fydd modd adennill swm cario unrhyw ased 

sefydlog. 
 

Ar ôl mabwysiadu FRS 102, dilynodd y Coleg y ddarpariaeth 

drosiannol i gadw gwerth llyfr y tir a’r adeiladau, a gafodd 

eu hailbrisio ym 1996 a thir a gadwyd yn ystod y cyfnod 

pontio, fel cost dybiedig ond i beidio â mabwysiadu polisi o 

ailbrisio’r eiddo hyn yn y dyfodol. 
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Datganiad o bolisïau cyfrifyddu a thechnegau amcangyfrif (parhad) 

 

Asedau sy'n cael eu hadeiladu 

Rhoddir cyfrif am asedau sy’n cael eu hadeiladu ar gost, yn 

seiliedig ar werth tystysgrifau penseiri a chostau 

uniongyrchol eraill, a godwyd hyd at 31 Gorffennaf. Nid 

ydynt yn cael eu dibrisio nes iddynt ddod yn weithredol.   

 

Gwariant dilynol ar asedau sefydlog presennol 

Lle ceir gwariant sylweddol ar asedau sefydlog diriaethol ar 

ôl y pryniant cychwynnol, mae’n cael ei godi ar incwm yn y 

cyfnod yr eir iddo, oni bai ei fod yn cynyddu’r buddion i’r 

Coleg yn y dyfodol, ac os felly caiff ei gyfalafu a’i ddibrisio 

ar y sail berthnasol. 

 

Offer 

Mae offer sydd â gwerth llai na £500 a/neu oes llai na 

blwyddyn yn cael ei ddileu i'r cyfrif incwm a gwariant yn y 

cyfnod caffael.   

 

Mae'r holl offer arall yn cael ei gyfalafu am gost. Mae 

asedau etifeddol adeg prisio ac asedau a gaffaelwyd ar ôl 1 

Ebrill 1993 yn cael eu dibrisio dros eu hoes economaidd 

ddefnyddiol fel a ganlyn: 
 

Offer cyffredinol  5 mlynedd 

Dodrefn a ffitiadau  5 mlynedd 

Cerbydau modur  4 blynedd 

Offer cyfrifiadurol  4 blynedd 

Peiriannau  10 mlynedd 

 

Lle caffaelir offer gyda chymorth grantiau penodol, caiff ei 

ddibrisio (gweler Nodyn 13) yn unol â’r polisi uchod, gyda’r 

grant cysylltiedig yn cael ei gredydu i gyfrif grant cyfalaf 

gohiriedig a’i ryddhau i incwm dros oes economaidd 

ddefnyddiol ddisgwyliedig yr offer cysylltiedig. 

 

Cynhelir adolygiad ar gyfer amhariad ar ased sefydlog os yw 

digwyddiadau neu newidiadau i amgylchiadau yn dangos 

efallai na fydd gwerth cario unrhyw ased sefydlog yn 

adenilladwy.  Mae diffygion rhwng gwerth cario asedau 

sefydlog a'u symiau adenilladwy yn cael eu cydnabod fel 

amhariadau.  Mae colledion amhariad yn cael eu cydnabod 

yn y Datganiad o Incwm a Gwariant Cynhwysfawr. 

 

Ewyllys da 

Wrth gaffael busnes, mae gwerthoedd teg yn cael eu 

priodoli i'r asedau net a gaffaelwyd. Mae'r gwahaniaeth 

rhwng cost y caffaeliad a'r gwerthoedd a briodolir i asedau 

net o'r fath yn cael ei drin fel ewyllys da.   Pan fo’r 

gwerthoedd sydd i’w priodoli i’r asedau net a gaffaelwyd 

yn fwy na’r gost caffael, mae ewyllys da negyddol yn codi 

ac yn cael ei gydnabod yn y cyfrif incwm a gwariant yn y 

cyfnod y caiff yr asedau anariannol eu hadennill, boed 

hynny drwy ddibrisiant neu waredu.  Mae ewyllys da 

negyddol yn cael ei amorteiddio dros gyfnod o 20 mlynedd.  

Mae ewyllys da sy'n deillio o gydgrynhoi yn cael ei 

amorteiddio dros gyfnod o 8 mlynedd. 

 

Costau benthyca 

Mae costau benthyca yn cael eu cydnabod fel gwariant yn 

y flwyddyn y maent yn codi ynddi. 

 

Asedau anghyfredol - asedau sefydlog anghynriaethol - 

meddalwedd 

Yn unol â FRS102 mae meddalwedd sydd â gwerth o fwy na 

£500 ac oes ddefnyddiol o fwy na blwyddyn yn cael ei 

gyfalafu ar gost a’i amorteiddio dros eu bywyd economaidd 

defnyddiol o 4 blynedd. 

 

Asedau ar brydles 

Codir costau mewn perthynas â phrydlesau gweithredu ar 

sail llinell syth dros gyfnod y brydles i'r Datganiad o Incwm 

a Gwariant.  Mae unrhyw bremiymau neu gymhellion 

prydles sy’n ymwneud â phrydlesau a lofnodwyd ar ôl 1 

Awst 2014 yn cael eu rhannu dros isafswm cyfnod y brydles.  

Mae’r Coleg wedi manteisio ar yr eithriadau trosiannol yn 

FRS 102 ac wedi cadw’r polisi o rannu premiymau a 

chymelliannau prydlesau hyd at ddyddiad yr adolygiad 

rhent marchnad cyntaf ar gyfer prydlesau a lofnodwyd cyn 

1 Awst 2014. 

 

Mae cytundebau prydlesu sy’n trosglwyddo’n sylweddol i’r 

Coleg holl fuddion a risgiau perchnogaeth ased yn cael eu 

trin fel prydlesau cyllid.  

 

Mae asedau a ddelir o dan brydlesau cyllid yn cael eu 

cydnabod i ddechrau ar werth teg yr ased ar brydles (neu, 

os yw’n is, gwerth presennol isafswm taliadau prydles) ar 

ddechrau’r brydles.  Mae'r rhwymedigaeth gyfatebol i'r 

prydleswr wedi'i chynnwys yn y Fantolen fel rhwymedigaeth 

prydles ariannol.  Mae asedau a ddelir o dan brydlesau 

cyllid yn cael eu cynnwys mewn asedau sefydlog diriaethol 

a'u dibrisio a'u hasesu ar gyfer colledion amhariad yn yr un 

modd ag asedau a berchnogir. 

 

Mae isafswm taliadau prydles yn cael eu dosrannu rhwng y 

tâl cyllid a'r gostyngiad yn y rhwymedigaeth sy'n weddill.  

Dyrennir y taliadau cyllid dros gyfnod y brydles yn gymesur 

â'r elfen gyfalaf sy'n weddill. 

 

Buddsoddiadau 

Buddsoddiadau mewn is-gwmnïau 

Cyfrifyddir am fuddsoddiadau mewn is-gwmnïau ar gost 

namyn amhariad yn y Datganiadau Ariannol unigol. 

 

Buddsoddiadau eraill 

Mae buddsoddiadau rhestredig a ddelir fel asedau 

anghyfredol a buddsoddiadau asedau cyfredol, a all 

gynnwys buddsoddiadau rhestredig, yn cael eu datgan ar 

werth teg, gyda symudiadau yn cael eu cydnabod yn Incwm 

Cynhwysfawr.  Mae buddsoddiadau sy’n cynnwys 

offerynnau ecwiti heb eu dyfynnu yn cael eu mesur ar 

werth teg, wedi’u hamcangyfrif gan ddefnyddio techneg 

prisio. 

 

Stocrestrau 

Nodir rhestrau eiddo ar yr isaf o'u cost a'u gwerth 

gwireddadwy net, sef y pris gwerthu namyn costau i'w 

cwblhau a'u gwerthu.  Lle bo angen, gwneir darpariaeth ar 

gyfer eitemau darfodedig, araf eu symud a diffygiol. 
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Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian parod 

Mae arian parod yn cynnwys arian mewn llaw, 

blaendaliadau i'w had-dalu ar gais a gorddrafftiau.  Mae 

blaendaliadau yn ad-daladwy ar gais os ydynt ar gael yn 

ymarferol o fewn 24 awr heb gosb. 
 

Mae eitemau sy’n cyfateb ag arian parod yn fuddsoddiadau 

tymor byr hynod hylifol y gellir eu trosi’n hawdd i symiau 

hysbys o arian parod gyda risg ansylweddol o newid i’w 

gwerth.  Mae buddsoddiad yn gymwys fel eitem sy’n 

cyfateb ag arian parod pan fydd ganddo aeddfedrwydd o 3 

mis neu lai wedi’r dyddiad caffael. 
 

Rhwymedigaethau ariannol ac ecwiti 

Dosberthir rhwymedigaethau ariannol ac ecwiti yn ôl 

sylwedd rhwymedigaethau cytundebol yr offeryn ariannol, 

yn hytrach na ffurf gyfreithiol yr offeryn ariannol. 
 

Mae'r holl fenthyciadau, buddsoddiadau ac adnau tymor byr 

a ddelir gan y Grŵp yn cael eu dosbarthu fel offerynnau 

ariannol sylfaenol yn unol â FRS 102.  Mae'r offerynnau hyn 

yn cael eu cofnodi i ddechrau ar bris y trafodiad namyn 

unrhyw gostau trafodion (cost hanesyddol).  Mae FRS 102 

yn ei gwneud yn ofynnol i offerynnau ariannol sylfaenol 

gael eu mesur wedyn ar gost wedi'i hamorteiddio; fodd 

bynnag, mae'r Grŵp wedi cyfrifo nad yw'r gwahaniaeth 

rhwng y gost hanesyddol a'r sail cost amorteiddiedig yn 

sylweddol ac felly mae'r offerynnau ariannol hyn wedi'u 

datgan ar y Fantolen ar gost hanesyddol. Nid yw 

benthyciadau a buddsoddiadau sy’n daladwy neu’n 

dderbyniadwy o fewn blwyddyn yn cael eu disgowntio. 
 

Trosi arian cyfred tramor 

Mae trafodion mewn arian tramor yn cael eu cofnodi gan 

ddefnyddio'r gyfradd gyfnewid sydd mewn grym ar 

ddyddiad y trafodiad.  Mae asedau a rhwymedigaethau 

ariannol mewn arian tramor yn cael eu trosi yn ôl y 

cyfraddau cyfnewid sydd mewn grym ar ddiwedd y 

flwyddyn ariannol gyda'r holl wahaniaethau cyfnewid 

dilynol yn cael eu cymryd i incwm yn y flwyddyn y maent 

yn codi. 
 

Treth 

Ystyrir bod y Coleg yn pasio’r profion a nodir ym Mharagraff 

1 Atodlen 6 Deddf Cyllid 2010 ac felly mae’n bodloni’r 

diffiniad o gwmni elusennol at ddibenion treth gorfforaeth 

y DU.  Yn unol â hynny, mae’r Coleg o bosibl wedi’i eithrio 

rhag trethiant mewn perthynas ag incwm neu enillion 

cyfalaf a dderbyniwyd o fewn categorïau a gwmpesir gan 

adrannau 478-488 o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010 neu 

Adran 256 o Ddeddf Trethu Enillion Trethadwy 1992, i’r 

graddau y mae incwm neu enillion o’r fath yn cael eu 

cymhwyso at ddibenion elusennol yn unig.  
 

Mae'r Coleg wedi'i eithrio'n rhannol o ran Treth Ar Werth, 

fel mai dim ond elfen fach o'r TAW a godir ar ei fewnbynnau 

y gall adennill.   Mae TAW anadferadwy ar fewnbynnau 

wedi'i chynnwys yng nghostau mewnbynnau o'r fath a'i 

hychwanegu at gost asedau sefydlog diriaethol fel y bo'n 

briodol, lle mae'r mewnbynnau eu hunain yn asedau 

sefydlog diriaethol eu natur.  
 

Mae is-gwmnïau’r Coleg yn destun treth gorfforaeth a TAW 

yn yr un modd ag unrhyw sefydliad masnachol. 
 

Darpariaethau a rhwymedigaethau amodol 

Cydnabyddir darpariaethau pan: 

 mae gan y Coleg rwymedigaeth gyfreithiol neu 

ddeongladwy o ganlyniad i ddigwyddiad yn y 

gorffennol, 

 mae'n debygol y bydd angen trosglwyddo budd 

economaidd i setlo'r rhwymedigaeth, a  

 gellir gwneud amcangyfrif dibynadwy o swm y 

rhwymedigaeth. 
 

Pan fo effaith gwerth amser arian yn sylweddol, mae’r swm 

y disgwylir y bydd ei angen i setlo’r rhwymedigaeth yn cael 

ei gydnabod ar y gwerth presennol gan ddefnyddio cyfradd 

ddisgownt cyn treth.  Mae dad-ddirwyn y disgownt yn cael 

ei gydnabod fel cost ariannol yn y Datganiad o Incwm a 

Gwariant Cynhwysfawr yn y flwyddyn y mae'n codi. 
 

Mae rhwymedigaeth wrth gefn yn codi o ddigwyddiad yn y 

gorffennol sy’n rhoi rhwymedigaeth bosibl ar y Coleg y bydd 

ei fodolaeth yn cael ei gadarnhau yn unig gan achos o 

ddigwyddiadau ansicr yn y dyfodol nad ydynt yn gyfan gwbl 

o fewn rheolaeth y Coleg.   

Mae rhwymedigaethau wrth gefn hefyd yn codi mewn 

amgylchiadau lle byddai darpariaeth yn cael ei gwneud fel 

arall ond naill ai nid yw'n debygol y bydd angen all-lif o 

adnoddau neu ni ellir mesur swm y rhwymedigaeth yn 

ddibynadwy. 
 

Nid yw rhwymedigaethau wrth gefn yn cael eu cydnabod yn 

y Fantolen ond yn cael eu datgelu yn y Nodiadau i Gyd-fynd 

â’r Datganiadau Ariannol. 
 

Dyfarniadau wrth gymhwyso polisïau cyfrifyddu a 

ffynonellau allweddol o ansicrwydd amcangyfrif 

Wrth baratoi’r Datganiadau Ariannol hyn, mae’r rheolwyr 

wedi gwneud y dyfarniadau a ganlyn: 

 Penderfynu a yw prydlesau yr ymrwymir iddynt gan 

y Coleg naill ai fel lesydd neu lesddeiliad yn 

brydlesau gweithredol neu gyllid.  Bydd y 

penderfyniadau hyn yn dibynnu ar asesiad i weld a 

yw risgiau a gwobrau perchnogaeth wedi’u 

trosglwyddo o’r lesydd i’r lesddeiliad ar sail fesul 

prydles. 

 Penderfynu a oes dangosyddion o amhariad yn 

asedau diriaethol y Grŵp. Mae’r ffactorau a 

ystyriwyd wrth ddod i benderfyniad o’r fath yn 

cynnwys hyfywedd economaidd a pherfformiad 

ariannol disgwyliedig yr ased yn y dyfodol a, lle 

mae’n gydran o uned cynhyrchu arian mwy, 

hyfywedd a pherfformiad disgwyliedig yr uned 

honno yn y dyfodol. 
 

Ffynonellau allweddol eraill o ansicrwydd amcangyfrif 

 Asedau sefydlog diriaethol 

Mae asedau sefydlog diriaethol, ac eithrio eiddo buddsoddi, 

yn cael eu dibrisio dros eu hoes ddefnyddiol gan ystyried 

gwerthoedd gweddilliol, lle bo'n briodol.  Asesir bywydau 

gwirioneddol yr asedau a'r gwerthoedd gweddilliol yn 

flynyddol a gallant amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau.  

Wrth ailasesu oes asedau, mae ffactorau megis arloesi 

technolegol a rhaglenni cynnal a chadw yn cael eu 

hystyried.  Mae asesiadau gwerth gweddilliol yn ystyried 

materion megis amodau'r farchnad yn y dyfodol, gweddill 

oes yr ased a'r gwerthoedd gwaredu a ragwelir. 
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 Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 

Mae gwerth presennol rhwymedigaeth buddion diffiniedig 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn dibynnu ar nifer o 

ffactorau a bennir ar sail actiwaraidd gan ddefnyddio 

amrywiaeth o dybiaethau.  Mae'r tybiaethau a ddefnyddiwyd 

wrth bennu'r gost net (incwm) ar gyfer pensiynau yn cynnwys 

y gyfradd ddisgownt.  Bydd unrhyw newidiadau yn y 

tybiaethau hyn, a ddatgelir yn Nodyn 27, yn effeithio ar swm 

cario'r rhwymedigaeth bensiwn.  At hynny, mae'r actiwari 

wedi defnyddio dull treigl sy'n rhagamcanu canlyniadau o'r 

prisiad actiwaraidd llawn diweddaraf a gyflawnwyd ar 31 

Mawrth 2019 i brisio'r rhwymedigaeth bensiynau ar 31 

Gorffennaf 2022.  Byddai unrhyw wahaniaethau rhwng y 

ffigurau sy'n deillio o'r dull treigl a risiad actiwaraidd yn 

effeithio ar swm cario'r rhwymedigaeth bensiwn.

2. Grantiau cyrff cyllido 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Grantiau rheolaidd      

Yr Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) 21,163 21,163  18,776 18,776 

      
Grantiau penodol      

Rhyddhau grantiau cyfalaf y llywodraeth  1,559 1,559  1,367 1,367 

Rhaglen Blaenoriaeth Sgiliau 225 225  278 278 

Dysgwyr ag anawsterau dysgu 811 811  744 744 

COVID19 2,985 2,985  3,181 3,181 

      
Cyfanswm 26,743 26,743  24,346 24,346 

 

3. Ffioedd dysgu a chontractau addysg 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            
Ffioedd a chontractau prentisiaeth 4,402 4,402  3,588 3,588 

Ffioedd ar gyfer cyrsiau AB wedi’u cefnogi gan fenthyciadau 532 532  483 483 

Ffioedd ar gyfer cyrsiau AU wedi’u cefnogi gan fenthyciadau 1,968 1,968  2,307 2,307 

Cyfanswm y ffioedd dysgu 6,902 6,902  6,378 6,378 

Contractau addysg 294 294  203 203 

      
Cyfanswm 7,196 7,196  6,581 6,581 

 

4. Grantiau a chontractau eraill 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Y Comisiwn Ewropeaidd 18 18  47 47 

Incwm arall o grantiau 1,030 1,030  748 748 

Rhyddhau grantiau cyfalaf nad ydynt yn dod o'r Llywodraeth 108 108  128 128 

Grant Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws - -  205 205 

      
Cyfanswm 1,156 1,156  1,128 1,128 

 

Rhoddodd y gorfforaeth rhai o'r staff arlwyo, meithrinfa a glanhau ar ffyrlo o dan Gynllun Cadw Swyddi’r Llywodraeth yn 

ystod cyfnod y Coronafeirws yn 2020/2021. Mae’r cyllid a dderbyniwyd yn ymwneud â chostau staff sydd wedi’u cynnwys yn 

nodyn costau staff 8. 

 



 

Coleg Penybont 27 
 

NODIADAU I GYD-FYND Â’R DATGANIADAU ARIANNOL (parhad) 
 

5. Incwm arall 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Arlwyo a phreswylfeydd 1,874 1,874  1,458 1,458 

Gweithgareddau eraill sy'n cynhyrchu incwm 984 915  635 604 

Incwm amrywiol 335 335  362 362 

      
Cyfanswm 3,193 3,124  2,455 2,424 

      
      

6. Incwm buddsoddiad 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 
 

Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Llog arall sy’n dderbyniadwy 26 26  12 12 

      
Cyfanswm 26 26  12 12 

 

7. Rhoddion a gwaddolion Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 
 

Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Rhoddion anghyfyngedig - -  - - 

      
Cyfanswm - -  - - 

 

8. Costau staffio  

 

Y nifer cyfartalog o bobl (gan gynnwys personél rheoli allweddol) a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn oedd: 
 

 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 
 

Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 Nifer Nifer  Nifer Nifer 

            Staff addysgu 348 348  322 322 

Staff nad ydynt yn addysgu 407 389  371 352 

Cyfanswm 755 737  693 674 

 

Y nifer cyfartalog o bobl (gan gynnwys personél rheoli allweddol) a gyflogwyd yn ystod y flwyddyn, wedi’u disgrifio fel 

cyfwerthoedd ag amser llawn, oedd: 

 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 
 

Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 Nifer Nifer  Nifer Nifer 

            
Staff addysgu 265 265  279 279 

Staff nad ydynt yn addysgu 318 316  245 243 

Cyfanswm 583 581  524 522 
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Costau staffio (parhad) 
 

Costau staffio ar gyfer y bobl uchod 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            
Cyflogau 17,910 17,906  16,172 16,171 

Costau nawdd cymdeithasol 1,648 1,648  1,454 1,454 

Costau pensiwn eraill  3,419 3,419  3,117 3,117 

Is-gyfanswm y gyflogres 22,977 22,973  20,743 20,742 

Gwasanaethau staffio dan gontract 214 214  175 175 

Costau ailstrwythuro 77 77  35 35 

Costau FRS102 nad ydynt yn arian parod 3,530 3,530  3,050 3,050 

      
Cyfanswm y costau staffio 26,798 26,794  24,003 24,002 

 

Mae staff yn cael eu cyflogi ar raddfeydd cyflog cenedlaethol sydd i’w gweld ar wefan Colegau Cymru: 

www.colegeswales.ac.uk. 
 

Personél rheoli allweddol 

Personél rheoli allweddol yw’r bobl hynny sydd ag awdurdod a chyfrifoldeb am gynllunio, cyfarwyddo a rheoli 

gweithgareddau’r Coleg ac y’u cynrychiolir gan yr Uwch Dîm Arwain sy’n cynnwys y Pennaeth, Dirprwy Bennaeth, Is-Bennaeth, 

Pennaeth Cynorthwyol, Cyfarwyddwr Gweithredol a’r Cyfarwyddwyr.  Mae costau staffio’n cynnwys iawndal a delir i bersonél 

rheoli allweddol am golli swydd. Pwyllgor o Lywodraethwyr sy’n pennu’r tâl ar gyfer deiliaid swyddi uwch, gan gynnwys y 

Pennaeth, y Dirprwy Bennaeth a’r Is-benaethiaid. Gwneir hyn yn unol â gwybodaeth feincnodi a chaiff cyfarfodydd eu cofnodi. 
 

Tâl i bersonél rheoli allweddol, y Swyddog Cyfrifyddu a staff eraill ar gyflog uwch 

 2022 2021 

 Coleg Coleg 

 Nifer Nifer 

      
Nifer y personél rheoli allweddol gan gynnwys y Swyddog Cyfrifyddu oedd: 7 7 

 

Nifer y personél rheoli allweddol a staff eraill a dderbyniodd taliadau blynyddol, ac eithrio cyfraniadau pensiwn ac yswiriant 

gwladol y cyflogwr, ond gan gynnwys buddion ymarferol, yn yr ystodau canlynol, oedd: 

 
Personél rheoli 

allweddol 

 2022 2021 

 Coleg Coleg 

 Nifer Nifer 

      
£0 i £30,000 y flwyddyn - - 

£30,001 i £40,000 y flwyddyn 1 - 

£40,001 i £50,000 y flwyddyn - - 

£50,001 i £60,000 y flwyddyn - - 

£60,001 i £70,000 y flwyddyn 1 2 

£70,001 i £80,000 y flwyddyn 2 2 

£80,001 i £90,000 y flwyddyn - - 

£90,001 i £100,000 y flwyddyn 2 2 

£100,001 i £110,000 y flwyddyn - - 

£110,001 i £120,000 y flwyddyn - - 

£120,001 i £130,000 y flwyddyn - - 

£130,001 i £140,000 y flwyddyn - - 

£140,001 i £150,000 y flwyddyn - - 

£150,001 i £160,000 y flwyddyn - 1 

£160,001 i £170,000 y flwyddyn 1 - 

 
 
 
 
 

7 7 

 

http://www.collegeswales.ac.uk/


 

Coleg Penybont 29 
 

NODIADAU I GYD-FYND Â’R DATGANIADAU ARIANNOL (parhad) 
 

Costau staffio (parhad) 
 

Mae taliadau i bersonél rheoli allweddol yn cynnwys y canlynol 

 2022 2021 

 Coleg Coleg 

 £’000 £’000 

      Cyflogau — crynswth o aberthu cyflog a thaliadau wedi’u hepgor 620 626 

Yswiriant Gwladol y cyflogwr 80 78 

Cyfraniadau pensiwn 125 117 

Cyfanswm iawndal personél rheoli allweddol 825 821 

Nid oedd unrhyw symiau yn ddyledus i bersonél rheoli allweddol a gafodd eu hepgor yn ystod y flwyddyn, ac nid oedd unrhyw 

drefniadau aberthu cyflog ar waith 

 

Mae’r taliadau uchod yn cynnwys symiau sy’n daladwy i’r Pennaeth (y swyddog sydd ar y cyflog uchaf hefyd), sef: 
 

 
 
 

2022 2021 

 Coleg Coleg 

 £’000 £’000 

      Cyflogau 162 152 

Cyfraniadau pensiwn 38 36 

Cyfanswm y taliadau 200 188 

 

 

Perthynas tâl y Pennaeth/Prif Weithredwr wedi’i mynegi fel lluosrif 
 

 2022 2021 

 Coleg Coleg 

      Cyflog sylfaenol y Pennaeth/Prif Weithredwr fel lluosrif o gyflog canolrifol y staff cyfan 6.0 5.7 

Cyfanswm tâl y Pennaeth/Prif Weithredwr fel lluosrif o gyflog canolrifol y staff cyfan 6.4 6.1 

 

Ni thalwyd unrhyw iawndal am golli swydd i gyn-weithwyr ar gyflog uwch yn 2020/21 (2019/20: £0k). 

 

9. Treuliau gweithredol eraill 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Costau addysgu 4,196 4,196  2,892 2,892 

Costau nad ydynt yn ymwneud ag addysgu 4,099 3,945  3,249 3,137 

Costau’r safle 1,818 1,818  1,350 1,350 

      
Cyfanswm 10,113 9,959  7,491 7,379 

      
 
 
 

Mae treuliau gweithredu eraill yn cynnwys: 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Tâl yr archwilwyr:      

Archwilio’r Datganiadau Ariannol 35 29  37 27 

    Archwiliad mewnol 11 11  23 23 

    Gwasanaethau eraill a ddarparwyd gan archwilwyr y Datganiadau Ariannol* 12 12  12 12 

Llogi asedau dan brydlesau gweithredol 260 260  275 275 

   

* gan gynnwys £12,000 ar gyfer archwiliad o gyllid Llywodraeth Cymru a’r Pensiwn Athrawon (2020/21: £12,000)  
 

Darperir gwasanaethau archwilio mewnol gan TIAA Ltd. 
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10. Eitemau eithriadol 
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Dileu dyledion rhyng-cwmnïol - 51  - (40) 

Costau dileu swydd 77 77  35 35 

Gwariant archwiliadol ar gyfer campws canol tref 1,430 1,430  - - 

Tâl amhariad - -  809 809 

      
Cyfanswm 1,507 1,558  844 804 

 

Ym mis Medi 2019, peidiodd The People Business Wales Limited â masnachu.  Ni aeth The People Business Wales Limited i 

unrhyw ddyled rhyng-gwmnïol ychwanegol yn ystod 2021/22.  Mae darpariaeth dyledion drwg sy’n lleihau symiau masnach 

derbyniadwy wedi’i chynnwys yn y datganiadau ariannol hyn, a gostyngwyd hyn £88,000 i falans o £0 yn 2021/22. 

 

Cododd dyled rhyng-gwmnïol pellach o fewn Engage Business Wales Limited yn ystod 2021/22.  Mae darpariaeth dyledion 

drwg sy'n lleihau symiau masnach derbyniadwy wedi cynyddu £139,000 yn y datganiadau ariannol hyn yn 2021/22. 

 

Cwblhawyd ymarfer ailstrwythuro, a awdurdodwyd gan y Gorfforaeth yn 2021/22 ar gost o £77,000. Roedd £77,000 yn 

ymwneud â chostau cytundebol a £0 yn ymwneud â chostau anghytundebol. 

 

Aeth y Coleg i nifer o gostau archwiliadol gwerth £1,430k yn 2021/22, ar gyfer gwasanaethau megis ffioedd pensaer ac 

arolygon amrywiol wrth ymchwilio i bosibilrwydd campws newydd yng nghanol y dref.  

 

Cwblhawyd ymarfer amhariad yn 2020/21 yn canolbwyntio ar adael adeiladau ar ôl agor yr Academi STEAM newydd ym 

mlwyddyn academaidd 2021/22. O ganlyniad, cafodd tâl amhariad o £809,000 ei gynnwys yn natganiadau ariannol y flwyddyn 

flaenorol. 

 

 

11. Llog a chostau ariannol eraill  
Y flwyddyn a ddaeth i 

ben 31 Gorffennaf 
 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben 31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Benthyciadau banc, gorddrafftiau a benthyciadau eraill: 241 241  266 266 

Llog net ar atebolrwydd pensiwn diffiniedig (Nodyn 27) 380 380  428 428 

      
Cyfanswm 621 621  694 694 

 

 

12. Treth 
   

Y flwyddyn 
a ddaeth i 

ben 31 
Gorffennaf 

Y flwyddyn 
a ddaeth i 

ben 31 
Gorffennaf 

    2022 2021 

    Grŵp Grŵp 

    £’000 £’000 

            Treth gorfforaeth y Deyrnas Unedig     - - 

 

Nid yw’r aelodau’n credu bod y Coleg yn atebol am unrhyw dreth gorfforaeth o ganlyniad i’w weithgareddau yn ystod y naill 

flwyddyn na’r llall. 
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13. Asedau sefydlog diriaethol (Grŵp) 

Tir ac 
adeiladau Offer 

Asedau yn 
ystod y gwaith 

adeiladu Cyfanswm 

 £’000 £’000 £’000 £’000 

          Cost neu brisiad     

Ar 1 Awst 2021 31,637 7,163 28,766 67,566 

Ychwanegiadau 548 2,324 270 3,142 

Gwarediadau - - (45) (45) 

Trosglwyddo 27,851 870 (28,721) - 

Ar 31 Gorffennaf 2022 60,036 10,357 270 70,663 

     
Dibrisiant cronedig     

Ar 1 Awst 2021 7,040 4,784 - 11,824 

Tâl am y flwyddyn 1,484 1,382 - 2,866 

Ar 31 Gorffennaf 2022 8,524 6,166 - 14,690 

     
Gwerth net ar y llyfrau ar 31 Gorffennaf 2022 51,512 4,191 270 55,973 

     
Gwerth net ar y llyfrau ar 31 Gorffennaf 2021 24,597 2,379 28,766 55,742 

 

Prisiwyd tir ac adeiladau ym 1996 ar gost adnewyddu wedi'i dibrisio gan gwmni o syrfewyr siartredig annibynnol.  Cafodd tir 

ar Gampws Pencoed, Ffermydd Brigam a Fronwen, a’r campws ar Heol y Bont-faen eu hailbrisio fel rhan o’r newid i FRS102. 

 

Fe wnaeth y Grŵp gaffael asedau sefydlog o £154,000 pan brynwyd The People Business Wales Limited ym mis Tachwedd 

2013. 

Ar 1 Awst 2014 prisiodd Savills (UK) Limited tir penodol sy’n eiddo i’r Coleg.    

 

Gwerth teg cyfanredol yr eiddo, ar 1 Awst 2014, oedd:   

 Tir Campws Pencoed, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5LG - £3,600,000 

 Tir Campws Pen-y-bont, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3DF - £3,000,000 

 Tir Ffermydd Brigam a Fronwen, Llanhari, CF72 9JX - £570,000   

 

Fel y disgrifiwyd yn y polisïau cyfrifyddu, cymerwyd gwerthoedd cario tir rhydd-ddaliadol ar 1 Awst 2014 fel cost dybiedig. 

 

 

13. Asedau sefydlog diriaethol (Coleg) 

Tir ac 
adeiladau Offer 

Asedau yn 
ystod y gwaith 

adeiladu Cyfanswm 

 £’000 £’000 £’000 £’000 

          Cost neu brisiad     

Ar 1 Awst 2021 31,384 6,994 28,766 67,144 

Ychwanegiadau 548 2,324 270 3,142 

Gwarediadau - - (45) (45) 

Trosglwyddo 27,851 870 (28,721) - 

Ar 31 Gorffennaf 2022 59,783 10,188 270 70,241 

     
Dibrisiant cronedig     

Ar 1 Awst 2021 6,865 4,628 - 11,493 

Tâl am y flwyddyn 1,484 1,376 - 2,860 

Ar 31 Gorffennaf 2022 8,349 6,004 - 14,353 

     
Gwerth net ar y llyfrau ar 31 Gorffennaf 2022 51,434 4,184 270 55,888 

     
Gwerth net ar y llyfrau ar 31 Gorffennaf 2021 24,519 2,366 28,766 55,651 

 

Mae tir ac adeiladau rhydd-ddaliadol yn cynnwys tir heb ei ddibrisio gwerth £7.20 miliwn  (2020/21: £7.20 miliwn). 
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Asedau sefydlog diriaethol (Coleg) (parhad) 
 

Mae tir ac adeiladau sydd â gwerth llyfr net o £3.071 miliwn (2020/21: £3.071 miliwn) wedi’u hetifeddu oddi wrth Gyngor Sir 

Morgannwg Ganol a £5.073 miliwn ar ôl caffael Coleg Pencoed (2020/21: £5.146 miliwn).  Pe bai'r asedau hyn yn cael eu 

gwerthu, byddai'n rhaid i'r Coleg naill ai ildio'r elw o'r gwerthiant i AdAS neu ei ddefnyddio yn unol â'r memorandwm ariannol 

gyda'r AdAS. 

 

Nid yw unrhyw asedau sefydlog diriaethol yn cael eu haddo fel sicrwydd ar gyfer benthyciadau'r Coleg. 

 

Gwerth llyfr net yr asedau sefydlog a bennwyd yn unol â’r confensiwn cost hanesyddol yw  £48.418 miliwn (2020/21: £48.181 

miliwn). 

 

 

14. Asedau sefydlog anniriaethol (Grŵp a 
Choleg) 

  
 

Meddalwedd 

    £’000 

          Cost neu brisiad     

Ar 1 Awst 2021    438 

Ychwanegiadau    49 

Ar 31 Gorffennaf 2022    487 

     

Dibrisiant cronedig     

Ar 1 Awst 2021    417 

Tâl am y flwyddyn    27 

Ar 31 Gorffennaf 2022    444 

     

Gwerth net ar y llyfrau ar 31 Gorffennaf 2022    43 

     

Gwerth net ar y llyfrau ar 31 Gorffennaf 2021    21 

 

 

15. Ewyllys da net (Grŵp) 
Ewyllys da 

Ewyllys da 
negyddol Cyfanswm 

 
Cyfanswm 

 2022 2022 2022 2021 

 £’000 £’000 £’000 £’000 

          Cost neu brisiad     

Ar 1 Awst 2021 340 (2,363) (2,023) (2,023) 

Ar 31 Gorffennaf 2022 340 (2,363) (2,023) (2,023) 

     
Amorteiddiad cronedig     

Ar 1 Awst 2021 340 (2,363) (2,023) (2,023) 

Ar 31 Gorffennaf 2022 340 (2,363) (2,023) (2,023) 

     
Gwerth net ar y llyfrau ar 31 Gorffennaf 2022 - - - - 

     
Gwerth net ar y llyfrau ar 31 Gorffennaf 2021 - - - - 
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16. Buddsoddiadau 31 
Gorffennaf 

31 
Gorffennaf 

 2022 2021 

 Coleg Coleg 

 £’000 £’000 

      Buddsoddiadau mewn is-gwmnïau - - 

   
Cyfanswm - - 

 

Mae'r Coleg yn berchen ar 100 y cant o'r cyfranddaliadau a ddosbarthwyd gan Bridgend College Enterprises Limited.  Prif 

weithgaredd busnes y cwmni oedd darparu gwasanaethau addysg a hyfforddiant.  Ar 1 Awst 2009, trosglwyddwyd asedau 

masnach a rhwymedigaethau'r cwmni i'r Coleg, ac wedi hynny rhoddodd y cwmni'r gorau i fasnachu. 

 

Caffaelodd y Coleg 100 y cant o'r cyfranddaliadau yn The People Business Wales Limited am gost o £362,000 ar 31 Hydref 

2012.  Amharwyd ar y buddsoddiad hwn ym mlwyddyn ariannol 2017/18.  Prif weithgaredd y cwmni oedd darparu 

gwasanaethau hyfforddi a chyfleoedd cyflogaeth i ddysgwyr yn y Barri a'r cyffiniau, de Cymru.   Rhoddodd y People Business 

Wales Limited y gorau i fasnachu ym mis Medi 2019 

 

Sefydlodd y Coleg Engage Business Wales Limited, sef elfen fusnes a masnachol Coleg Penybont, ar 1 Medi 2015.  Prif 

weithgaredd y cwmni yw darparu datrysiadau hyfforddiant seiliedig ar waith pwrpasol i fusnesau ac amrywiaeth eang o gyrsiau 

i unigolion sydd am ddiweddaru eu sgiliau.  

 

Mae’r Datganiadau Ariannol hyn yn cynnwys y canlyniadau ar gyfer is-gwmnïau masnachu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 

31 Gorffennaf 2022. 

 

 

17. Symiau derbyniadwy drwy fasnach ac arall 31 Gorffennaf  31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            
Symiau sy'n ddyledus ymhen blwyddyn      

Derbyniadau masnach 453 361  114 77 

Treth a nawdd cymdeithasol arall 3 3  6 6 

Rhagdaliadau ac incwm cronnus 1,167 1,167  1,153 1,153 

      
Cyfanswm 1,623 1,531  1,273 1,236 

 

 

18. Symiau sy'n ddyledus i gredydwyr ymhen blwyddyn 31 Gorffennaf  31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Benthyciadau banc 454 454  878 878 

Symiau sy’n daladwy drwy fasnach 2,213 2,213  641 641 

Symiau sy'n ddyledus i ymgymeriadau grŵp:      

   Ymgymeriadau is-gwmnïau - 45  - 150 

Croniadau ac incwm gohiriedig 2,461 2,372  4,103 3,997 

Tâl gwyliau cronnus 784 781  744 744 

Incwm gohiriedig - grantiau cyfalaf y llywodraeth 1,620 1,620  1,329 1,329 

      
Cyfanswm 7,532 7,485  7,695 7,739 

 
 
 
 
 
 
 



 

34 Coleg Penybont 
 

NODIADAU I GYD-FYND Â’R DATGANIADAU ARIANNOL (parhad) 
 

19. Symiau sy'n ddyledus i gredydwyr ar ôl mwy na blwyddyn 31 Gorffennaf  31 Gorffennaf 

 2022 2022  2021 2021 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Benthyciadau banc 9,198 9,198  10,430 10,430 

Incwm gohiriedig - grantiau cyfalaf y llywodraeth 28,427 28,427  28,639 28,639 

Credydwyr eraill 30 30  3 3 

      
Cyfanswm 37,655 37,655  39,072 39,072 

 

 

20. Aeddfedrwydd dyled 

Benthyciadau banc a gorddrafftiau 31 Gorffennaf  31 Gorffennaf 

 Grŵp Coleg  Grŵp Coleg 

 2022 2022  2021 2021 

 £’000 £’000  £’000 £’000 

            Mae benthyciadau banc a gorddrafftiau yn ad-daladwy fel a ganlyn:      

Ymhen blwyddyn neu lai 454 454  878 878 

Rhwng un a dwy flynedd 464 464  859 859 

Rhwng dwy a phum mlynedd 1,450 1,450  1,793 1,793 

Ymhen pum mlynedd neu fwy 7,284 7,284  7,778 7,778 

      
Cyfanswm 9,652 9,652  11,308 11,308 

 

Ar 31 Gorffennaf 2022, roedd gan y Coleg un benthyciad gyda balans cyfalaf heb ei dalu o £9.65 miliwn (2020/21: 4 gyda 

balans o £11.31 miliwn yn weddill). Mae benthyciad Llywodraeth Cymru yn ad-daladwy mewn rhandaliadau chwarterol dros 

20 mlynedd o fis Ebrill 2020. Mae llog yn gysylltiedig â chyfradd gyfeirio sylfaenol y Comisiwn Ewropeaidd, a 1.0% ar ben 

hynny.  

 

Cafodd benthyciadau banc 1, 2 a 3 eu talu yn ystod y flwyddyn. Cawsant eu sicrhau gan dâl ar flociau E, F, G a J a leolir yng 

Ngholeg Penybont, ac ar dir ac adeiladau sy'n cynnwys Coleg Pencoed a thir yn Fronwen. 

 

 

21. Darpariaethau (Grŵp a Choleg) 
Rhwymedigaeth 

buddion 
diffiniedig Ailstrwythuro 

Pensiynau 
uwch Arall  Cyfanswm 

 £’000 £’000 £’000 £’000  £’000 

              Ar 1 Awst 2021 22,280 - 1,255 70  23,605 

Gwariant yn ystod y flwyddyn - - (82) -  (82) 

Ychwanegiadau yn y flwyddyn 3,890 37 20 315  4,262 

Enillion actiwaraidd (18,030) - (286) -  (18,316) 

       
Ar 31 Gorffennaf 2022 8,140 37 907 385  9,469 

 

Mae rhwymedigaethau buddion diffiniedig yn ymwneud â’r rhwymedigaethau o dan aelodaeth y Coleg â’r Cynllun Pensiwn 

Llywodraeth Leol.  Ceir manylion pellach yn Nodyn 27. 

 

Mae'r ddarpariaeth ailstrwythuro yn ymwneud â'r costau ailstrwythuro eithriadol sy'n deillio o ymarfer cynllunio'r cwricwlwm 

ac y cyflwynwyd hysbysiadau diswyddo ar eu cyfer ym mis Gorffennaf 2022. 

 

Mae'r ddarpariaeth bensiwn uwch yn ymwneud â chost staff sydd eisoes wedi gadael cyflogaeth y Coleg ac ymrwymiadau ar 

gyfer costau ad-drefnu na all y Coleg yn rhesymol dynnu’n ôl ohonynt ar ddyddiad y fantolen. Mae'r ddarpariaeth hon wedi'i 

hailgyfrifo yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan y cyrff cyllido. 
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Darpariaethau (Grŵp a Choleg) (parhad) 
 

Y prif dybiaethau ar gyfer y cyfrifiad hwn yw: 

 

 2022 2021 

Chwyddiant prisiau 2.9% 2.6% 

Cyfradd gostyngiadau 3.3% 1.6% 

 

Mae darpariaethau eraill yn ymwneud â chostau dadfeilio maes chwarae 3G y Coleg a'r adfachu posibl gan Lywodraeth Cymru 

ar gyfer cyllid Dysgwyr a Dilyniant. 

 

 

22. Arian parod a chyfwerth ag arian parod (Grŵp a Choleg) Ar 01 
Awst 
2021 

Llif 
arian 

parod 
Newidiadau 

eraill 

Ar 31 
Gorffennaf 

2022 

 £’000 £’000 £’000 £’000 

          Arian parod ac eitemau sy’n cyfateb i arian parod 12,599 (1,539) - 11,060 

     
Cyfanswm 12,599 (1,539) - 11,060 

 

 

23. Ymrwymiadau cyfalaf ac eraill (Grŵp a Choleg) Y 
flwyddyn 

a ddaeth i 
ben 31 

Gorffennaf 

Y 
flwyddyn 

a ddaeth i 
ben 31 

Gorffennaf 

Y 
flwyddyn 

a ddaeth i 
ben 31 

Gorffennaf 

Y 
flwyddyn 

a ddaeth i 
ben 31 

Gorffennaf 
 2022 2022 2021 2021 

 Grŵp Coleg Grŵp Coleg 

 £’000 £’000 £’000 £’000 

          
Ymrwymiadau dan gontract 747 747 856 856 

      

 

24. Rhwymedigaethau prydles 
Roedd gan y Coleg isafswm taliadau prydles o dan brydlesi gweithredu na ellir eu canslo fel a ganlyn: 

 
31 

Gorffennaf 
31 

Gorffennaf 
31 

Gorffennaf 
31 

Gorffennaf 

 2022 2022 2021 2021 

 Grŵp Coleg Grŵp Coleg 

 £’000 £’000 £’000 £’000 

          Isafswm taliadau prydles sy'n ddyledus yn y dyfodol     

Tir ac adeiladau     

Yn ddim hwyrach nag un flwyddyn 130 130 130 130 

Yn hwyrach na un flwyddyn ac yn ddim hwyrach na phum mlynedd 522 522 522 522 

Yn hwyrach na phum mlynedd 6,387 6,387 6,518 6,518 

 7,039 7,039 7,170 7,170 

     
Arall     

Yn ddim hwyrach nag un flwyddyn 130 130 145 145 

Yn hwyrach na un flwyddyn ac yn ddim hwyrach na phum mlynedd 48 48 89 89 

 178 178 234 234 

     
Cyfanswm y taliadau prydles sy'n ddyledus 7,217 7,217 7,404 7,404 
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25. Rhwymedigaethau digwyddiadol 
Nid oes unrhyw rwymedigaethau digwyddiadol i’w hadrodd ar ddiwedd y flwyddyn adrodd. 

 

 

26. Digwyddiadau ar ôl y cyfnod adrodd 

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau adrodd yn ddyledus ar ôl y cyfnod adrodd 

 

 

27. Rhwymedigaethau sy’n ymwneud â buddion wedi’u diffinio 

Mae gweithwyr y Coleg yn perthyn i ddau brif gynllun buddion ôl-gyflogaeth: Cynllun Pensiwn Athrawon Cymru a Lloegr (CPA) 

ar gyfer staff academaidd a chysylltiedig; a Chynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL) ar gyfer staff nad ydynt yn staff 

addysgu, sy'n cael ei reoli gan Gyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf. Mae'r ddau yn gynlluniau buddion diffiniedig aml-

gyflogwr. 

 

Asesir y costau pensiwn yn unol â chyngor actiwarïaid cymwys annibynnol.  Dyddiad y prisiad actiwaraidd ffurfiol diweddaraf 

o’r CPA oedd 31 Mawrth 2016, ac o’r CPLlL oedd 31 Mawrth 2019. 

 

Cyfanswm cost pensiwn y flwyddyn  2022  2021 

  £000  £000 

          Cynllun Pensiwn Athrawon: cyfraniadau a dalwyd  2,004  1,893 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol:      

Cyfraniadau a dalwyd 1,415  1,223  

Taliad FRS 102 (28)  3,530  3,050  

Taliad i'r Datganiad o Incwm a Gwariant Cynhwysfawr  4,945  4,273 

     
Cyfanswm cost pensiwn fesul blwyddyn o fewn costau staff  6,949  6,166 

 

Cynllun Pensiwn Athrawon 

Mae'r Cynllun Pensiwn Athrawon (CPA) yn gynllun statudol, cyfrannol, buddion diffiniedig, sy'n cael ei lywodraethu gan 

Reoliadau Pensiynau Athrawon 2010, ac, o 1 Ebrill 2014, gan Reoliadau Cynllun Pensiwn Athrawon 2014.  Mae'r rheoliadau 

hyn yn berthnasol i athrawon mewn ysgolion a sefydliadau addysgol eraill, gan gynnwys academïau, yng Nghymru a Lloegr a 

gynhelir gan awdurdodau lleol.  Yn ogystal, gall athrawon mewn llawer o ysgolion annibynnol a gwirfoddol a gynorthwyir ac 

athrawon a darlithwyr mewn rhai sefydliadau addysg bellach ac uwch fod yn gymwys i fod yn aelodau.  Mae aelodaeth yn 

awtomatig i athrawon a darlithwyr amser llawn ac, o 1 Ionawr 2007, yn awtomatig hefyd i athrawon a darlithwyr mewn 

cyflogaeth ran-amser yn dilyn penodiad neu newid contract.  Gall athrawon a darlithwyr optio allan o'r CPA. 

 

Cyfrif Cyllidebu a Phrisio Pensiwn Athrawon 

Er y gall aelodau gael eu cyflogi gan gyrff amrywiol, mae eu buddion ymddeoliad a buddion pensiwn eraill wedi’u nodi mewn 

rheoliadau a wnaed o dan Ddeddf Blwydd-daliadau 1972 ac yn cael eu talu gan arian cyhoeddus a ddarperir gan y 

Senedd.  Mae’r CPA yn gynllun heb ei ariannu ac mae aelodau’n cyfrannu ar sail ‘talu wrth fynd’ – mae’r cyfraniadau hyn, 

ynghyd â’r rhai a wneir gan gyflogwyr, yn cael eu credydu i’r Trysorlys o dan drefniadau a lywodraethir gan y Ddeddf uchod. 

Telir buddion ymddeoliad a buddion pensiwn eraill gan gronfeydd cyhoeddus a ddarperir gan y Senedd. 

 

Mae Rheoliadau Pensiynau Athrawon 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i gadw cyfrif blynyddol, sef Cyfrif Cyllidebu a Phrisio 

Pensiynau Athrawon, o dderbynebau a gwariant (gan gynnwys cost codiadau pensiwn).  O 1 Ebrill 2001, mae'r Cyfrif wedi'i 

gredydu â chyfradd enillion real, sy'n gyfwerth â thybio bod balans y Cyfrif yn cael ei fuddsoddi mewn buddsoddiadau tybiannol 

sy'n cynhyrchu'r gyfradd enillion wirioneddol honno. 

 

Prisio Cynllun Pensiwn Athrawon  

Cynhaliwyd yr adolygiad actiwaraidd diweddaraf o’r CPA ar 31 Mawrth 2016. Cyhoeddwyd yr adroddiad prisio gan yr Adran 

Addysg (yr Adran) ym mis Ebrill 2019.  Canlyniadau allweddol y prisiad oedd:  

 Gosodwyd cyfraddau cyfraniadau gan gyflogwyr ar 23.68% o dâl pensiynadwy, gan gynnwys ffioedd gweinyddu o 0.08% 

(o gymharu â 16.48% yn ystod 2018/19);  

 cyfanswm rhwymedigaethau’r cynllun (pensiynau sy'n cael eu talu ar hyn o bryd ac amcangyfrif o gost buddion y 

dyfodol) ar gyfer gwasanaeth hyd at y dyddiad oedd £218 biliwn, ac asedau tybiannol (cyfraniadau amcangyfrifedig yn 

y dyfodol ynghyd â'r buddsoddiadau tybiannol a ddelir ar y dyddiad prisio) oedd £198 biliwn, gan roi diffyg ôl-wasanaeth 

tybiannol o £22 biliwn;  

 cap o 10.9% o dâl pensiynadwy ar gostau cyflogwr;  

 mae'r gyfradd enillion wirioneddol dybiedig 2.8% yn uwch na'r prisiau a 2% yn fwy nag enillion. Tybir bod cyfradd twf 

enillion gwirioneddol yn 2.2%. Y gyfradd enillion dybiedig yw 4.86%.  

 

Rhoddwyd y gyfradd newydd ar gyfer cyfraniadau’r cyflogwr ar gyfer y CPA ar waith ym mis Medi 2019.  
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Rhwymedigaethau buddion diffiniedig (parhad) 

Mae copi llawn o’r adroddiad prisio a’r dogfennau ategol i’w gweld ar wefan Cynllun Pensiynau Athrawon yma:  

https://www.teacherspensions.co.uk/-/media/documents/member/documents/news-items/teachers-pension-scheme-

actuarial-valuation-2016.ashx  
 

Cyfanswm y costau pensiwn a dalwyd i CPA yn y flwyddyn oedd ££2,004k (2019/20: £1,893k). 
 

FRS 102 (28) 

O dan y diffiniadau a nodir yn FRS 102 (28.11), mae’r TPS yn gynllun pensiwn aml-gyflogwr. Ni all y Coleg nodi ei gyfran o 

asedau a rhwymedigaethau sylfaenol y cynllun. 

Yn unol â hynny, mae’r Coleg wedi manteisio ar yr eithriad yn FRS 102 ac wedi rhoi cyfrif am ei gyfraniadau i’r cynllun fel pe 

bai’n gynllun cyfraniadau diffiniedig. Mae'r Coleg wedi nodi uchod y wybodaeth sydd ar gael am y cynllun a'r goblygiadau i'r 

Coleg o ran y cyfraddau cyfrannu a ragwelir. 
 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 

Mae'r CPLlL yn gynllun buddion diffiniedig wedi'i ariannu, gyda'r asedau'n cael eu dal mewn cronfeydd ar wahân a weinyddir 

gan Awdurdod Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Cyfanswm y cyfraniadau a wnaed ar gyfer y flwyddyn a 

ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2022 oedd  £1,970,000, gyda’r cyflogwr yn cyfrannu  £1,420,000 a’r cyflogeion yn cyfrannu 

£550,000. Y cyfraddau cyfrannu y cytunwyd arnynt ar gyfer cyflogwyr ar gyfer y dyfodol yw 16.1% (o 1 Ebrill 2020), ac maent 

yn amrywio o 5.5% i 12.5% ar gyfer cyflogeion, yn dibynnu ar gyflog 
 

Prif Dybiaethau Actiwaraidd 

Mae’r wybodaeth ganlynol yn seiliedig ar brisiad actiwaraidd llawn o’r gronfa ar 31 Mawrth 2019 wedi’i ddiweddaru i 31 

Gorffennaf 2022 gan actiwari annibynnol cymwys. 

 Ar 31 
Gorffennaf 

2022 

Ar 31 
Gorffennaf 

2021 

      
Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau 3.85% 3.85% 

Cynnydd mewn pensiynau yn y dyfodol 2.6% 2.6% 

Cyfradd ddisgownt ar gyfer rhwymedigaethau'r cynllun 3.4% 1.7% 

Rhagdybiaeth chwyddiant (CPI) 2.6% 2.6% 

Cyfnewid pensiynau yn gyfandaliadau 50.00% 50.00% 

 

Mae'r tybiaethau marwolaethau presennol yn cynnwys lwfans digonol ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol o ran cyfraddau 

marwolaethau.  Y disgwyliadau oes tybiedig ar yr oedran ymddeol o 65 oed yw: 

 
Ar 31 

Gorffennaf 
2022 

Ar 31 
Gorffennaf 

2021  Blwyddyn Blwyddyn 
      Aelodau 65 oed   

Dynion 21.60 21.80 

Menywod 23.90 24.10 

Aelodau 45 oed   

Dynion 22.60 22.80 

Menywod 25.40 25.60 

 

Cyfran y Coleg o’r asedau yn y cynllun ar ddyddiad y fantolen a’r cyfraddau enillion disgwyliedig oedd: 

 Gwerth Teg 

 

31 
Gorffennaf 

2022 

31 
Gorffennaf 

2021 

 £’000 £’000 

      Offerynnau ecwiti 33,450 37,650 

Offerynnau dyled 12,040 12,838 

Eiddo 3,620 3,344 

Arian parod 300 108 

Arall 150 - 

Cyfanswm gwerth teg asedau'r cynllun 49,560 53,940 

   
Adenillion gwirioneddol ar asedau'r cynllun (5,360) 10,860 
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Rhwymedigaethau buddion diffiniedig (parhad) 

Mae’r swm sydd wedi’i gynnwys yn y Fantolen mewn perthynas â’r cynllun pensiwn buddion diffiniedig fel a ganlyn: 

 2022 2021 

 £’000 £’000 

      Gwerth teg asedau'r cynllun 49,560 53,940 

Gwerth presennol rhwymedigaethau'r cynllun (57,700) (76,220) 

   
Rhwymedigaeth pensiynau net (Nodyn 21) (8,140) (22,280) 

 

Mae’r symiau a gydnabyddir yn y Datganiad Cynhwysfawr o Incwm a Gwariant mewn perthynas â’r cynllun fel a ganlyn: 

 

 2022 2021 

 £’000 £’000 

      
Symiau wedi'u cynnwys o dan gostau staff   

Cost y gwasanaeth presennol  4,950 4,270 

Cyfanswm  4,950 4,270 

 

 2022 2021 

 £’000 £’000 

      Symiau wedi'u cynnwys o dan log a chostau cyllid eraill   

Llog net (360) (410) 

Darpariaeth bensiwn uwch (20) (18) 

Cyfanswm (380) (428) 

   

 2022 2021 

 £’000 £’000 

      
Swm a gydnabyddir o dan incwm cynhwysfawr arall   

Adenillion ar asedau'r cynllun pensiwn 930 600 

Colledion profiad yn deillio o rwymedigaethau buddion diffiniedig (7,220) 9,660 

Newidiadau yn y tybiaethau sy'n sail i werth presennol rhwymedigaethau'r cynllun  24,320 1,070 

Darpariaeth bensiynau uwch 286 20 

Swm a gydnabyddir o dan incwm cynhwysfawr arall 18,316 11,350 

 

Symudiad mewn rhwymedigaeth buddion diffiniedig net yn ystod y flwyddyn 2022 2021 

 £’000 £’000 

      Rhwymedigaeth buddion diffiniedig net yn y cynllun ar ddechrau’r flwyddyn  (22,280) (30,150) 

Symudiad yn y flwyddyn:   

Cost y gwasanaeth presennol (4,950) (4,270) 

Cyfraniadau'r cyflogwr 1,420 1,220 

Llog net ar y rhwymedigaeth ddiffiniedig (360) (410) 

Enillion/(colledion) actiwaraidd 18,030 11,330 

Rhwymedigaeth buddion diffiniedig net ar ddiwedd y flwyddyn (8,140) (22,280) 
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Rhwymedigaethau buddion diffiniedig (parhad) 

Cysoni Asedau a Rhwymedigaethau 2022 2021 

 £’000 £’000 

      
Newidiadau yng ngwerth presennol rhwymedigaethau buddion diffiniedig   

Rhwymedigaethau buddion diffiniedig ar ddechrau'r flwyddyn 76,220 72,690 

   
Cost y gwasanaeth presennol 4,950 4,270 

Cost llog 1,290 1,010 

Cyfraniadau gan gyfranogwyr y Cynllun 550 480 

Newidiadau mewn tybiaethau ariannol (24,320) (1,070) 

Amcangyfrif o'r buddion a dalwyd (990) (1,160) 

   
Rhwymedigaethau buddion diffiniedig ar ddiwedd y flwyddyn 57,700 76,220 

   

Newidiadau yng ngwerth teg asedau'r cynllun   

Gwerth teg asedau'r cynllun ar ddechrau'r flwyddyn 53,940 42,540 

   
Enillion ailfesur ar asedau'r cynllun (6,290) 10,260 

Llog ar asedau'r cynllun 930 600 

Cyfraniadau'r cyflogwr 1,420 1,220 

Cyfraniadau gan gyfranogwyr y Cynllun 550 480 

Amcangyfrif o'r buddion a dalwyd (990) (1,160) 

   

Gwerth teg asedau'r cynllun ar ddiwedd y flwyddyn 49,560 53,940 

   

28. Trafodion partïon cysylltiedig 
 

Cyfanswm y treuliau a dalwyd i'r Llywodraethwyr neu ar eu rhan yn ystod y flwyddyn oedd £706; 4 llywodraethwr (2020/21: 

£1,171; 5 llywodraethwr). Mae hyn yn cynrychioli treuliau teithio a chynhaliaeth a threuliau parod eraill yr eir iddynt wrth 

fynychu cyfarfodydd Llywodraethwyr a digwyddiadau elusennol yn rhinwedd eu swyddi. 

 

Nid oes unrhyw Lywodraethwr wedi derbyn unrhyw dâl na thaliadau wedi’u hepgor gan y Coleg na’i is-gwmnïau yn ystod y 

flwyddyn (2019/20: Dim). 
 

Engage Business Wales — Is-gwmni dan berchnogaeth lwyr 

 

Cyfanswm trafodion prynu yn ystod y flwyddyn oedd £71k (2020/21: £82k). Cyfanswm y balans heb ei dalu ar ddiwedd y 

flwyddyn oedd £45k (2020/21: £62k)  

 

Cyfanswm trafodion gwerthu yn ystod y flwyddyn oedd £167k (2020/21: £131k). Cyfanswm y balans heb ei dalu ar ddiwedd y 

flwyddyn oedd £565k (2020/21: £426k)  
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29. Symiau a dalwyd fel asiant  2022 2021 

 £’000 £’000 

      Cronfeydd cymorth i ddysgwyr   

Balans heb ei wario ar 1 Awst  360 64 

Grantiau cyrff cyllido — cymorth bwrsariaeth 326 336 

 686 400 

Wedi’i ddosbarthu i fyfyrwyr (434) (40) 

   

Balans heb ei wario ar 31 Gorffennaf, wedi'i gynnwys o dan y credydwyr (Nodyn 18, 19) 252 360 

 

Mae grantiau cyrff cyllido ar gael i fyfyrwyr yn unig. Yn y mwyafrif o achosion, dim ond fel asiant talu y mae'r Coleg yn 

gweithredu. O dan yr amgylchiadau hyn, mae'r grantiau a'r taliadau cysylltiedig felly wedi'u heithrio o'r Datganiad 

Cynhwysfawr o Incwm a Gwariant. 


