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2. Adroddiad y Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth o ben 31 Gorffennaf 2020
Fel Cadeirydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyfyngedig - Conservatoire Cenedlaethol Cymru
- braint i mi yw darparu Adroddiad Blynyddol o weithgareddau’r Coleg dros y flwyddyn ddiwethaf.
2.1.

Rhagymadrodd

Yn ystod fy nhrydedd flwyddyn fel Cadeirydd roedd hi’n bleser gennyf gyhoeddi dau Is-lywydd newydd
y Coleg - Syr Ian Stoutzker CBE FRWCMD a Philip Carne MBE FRWCMD. Bu Philip a Syr Ian yn
gysylltiedig iawn ym mywyd y Coleg ers nifer o flynyddoedd fel aelodau o gynulleidfaoedd,
cynghorwyr a dyngarwyr ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda nhw yn eu rolau newydd fel Islywyddion. Hoffwn estyn fy niolchiadau parhaus i’n Llywydd, EUB Tywysog Cymru, yr Arglwydd RoweBeddoe o Gilgeti, ein Cadeirydd Llawryfol, a’m cyd Ymddiriedolwyr am eu gwasanaeth brwd ac
ymroddedig.
Cafodd y pandemig Covid 19 effaith fawr ar y Coleg eleni. Ynghyd â rhan fwyaf o’r sector Addysg Uwch
yn y DU, caeodd y Coleg ei adeiladu i’r holl fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr ar 20 Mawrth 2020 a
pharhaodd ar gau hyd ddiwedd y flwyddyn Academaidd. Symudwyd yr holl ddysgu, addysgu ac asesu
ar-lein ar unwaith ac ataliwyd holl berfformiadau cyhoeddus a gweithgareddau masnachol.
Gwnaed gwaith cyflym i sicrhau bod myfyrwyr y Coleg yn gallu parhau â’u graddau neu barhau i’r
flwyddyn astudio nesaf. Gan weithio’n agos gyda’n rhiant gwmni, Prifysgol De Cymru, fel ein prifysgol
dilysu graddau, gwnaed addasiadau eang i batrymau asesu sefydledig heb gyfaddawdu egwyddorion
craidd ‘cymhwyster i ymarfer’. Mae’n bleser gennym adrodd bod ein holl fyfyrwyr wedi gallu cwblhau
eu gradd neu gyflawni’r gofynion ar gyfer symud i’r flwyddyn nesaf drwy waith ac asesiadau ar-lein.
Golygodd y cyfyngiadau clo parhaus ledled y DU na fu’n bosibl i ni gynnal ein dathliad graddio
blynyddol ym mis Gorffennaf ond mae staff y Coleg eisoes yn gwneud trefniadau i wahodd
graddedigion eleni yn ôl ar gyfer dathliad dwbl yn 2021!
Er bod goleuadau ffisegol y Coleg wedi’u diffodd o fis Mawrth hyd fis Gorffennaf, parhaodd
creadigrwydd a pherfformiadau i ffynnu wrth i swm trawiadol o waith gael ei gynhyrchu a’i rannu arlein drwy gydol y cyfnod hwn. Ceir cyfeiriadau at rai uchafbwyntiau yn ddiweddarach yn yr adroddiad.
Dechreuodd cynlluniau gofalus i ailagor y Coleg gyda model dysgu cyfunol yn gynnar yn yr Haf ac
mae’n bleser gen i gyhoeddi bod y Coleg ar agor ar 21 Medi er mwyn croesawu carfan 2020/21.
Drwy’r flwyddyn gwnaed gwaith mawr i gwblhau ymgynghoriad ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol a
Chynllun Gweithredu Cydraddoldeb cyntaf y Coleg, gan fod y ddyletswydd hon wedi dod yn flaenorol
o fewn dogfennaeth drosfwaol Grŵp Prifysgol De Cymru. Cefnogwyd y datblygiad yn benodol gan yr
Athro Uzo Iwobi, Athro Cadair Rhyngwladol mewn Amrywiaeth a Chynghorydd Arbennig ar
Amrywiaeth i Brif Weinidog Llywodraeth Cymru. Cynhaliwyd darn o waith penodol hefyd i egluro
cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth.
Mae Adroddiad y Cadeirydd eleni yn adrodd stori’r Coleg drwy’r prif adrannau canlynol:
-

2.2 Ffeithiau Allweddol am y Coleg
2.3 Sut mae’r Coleg yn Defnyddio’i Adnoddau i Greu Gwerth
2.4 Uchafbwyntiau’r Rhaglen Berfformio
2.5 Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol a Thabl Cynghrair y Guardian
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2.2.

2.6 Ehangu Mynediad ac Ymgysylltu â’r Gymuned
Ffeithiau Allweddol am y Coleg

Corff Myfyrwyr
Yn 2019/20 roedd 817 o fyfyrwyr yn y Coleg (2018/19: 777):











73% yn fyfyrwyr gradd a 27% yn rhai ôl-radd (2018/19: 69% a 31%)
82% o’r DU gyda 22% o Gymru (2018/19: 74% a 19%)
11% o wledydd tramor y tu allan i’r UE (2018/19: 18%)
7% o’r UE (2018/19: 8%)
50 o wahanol wledydd (2018/19: 49)
17% wedi datgan anabledd (2018/19: 20%)
19% wedi datgan ethnigrwydd sydd ddim yn wyn (2018/19: 16%)
12% wedi datgan eu bod yn siarad Cymraeg (2018/19: 9%)
96% o gyfradd cadw (2018/19: 92%)
92% o’r myfyrwyr a raddiodd wedi ennill dyfarniadau dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch
(2018/19: 82%)

2.3.

Sut mae’r Coleg yn defnyddio’i Adnoddau i Greu Gwerth

Cymeradwywyd strategaeth y Coleg yn 2019 ac mae iddi’r pileri strategol canlynol:






Graddau sy’n canolbwyntio ar y dyfodol gan gynnig profiad myfyrwyr rhagorol ac sy’n cael ei
ddarparu gan staff o’r radd flaenaf mewn cymuned ffyniannus a chynhwysol
Rhaglen flaengar arloesol, (perfformio, cyfranogi, dysgu), gan ddarparu profiadau
trawsnewidiol ar gyfer cymunedau amrywiol ledled Cymru
Statws byd-eang a phroffil rhyngwladol
Amgylchedd ymchwil a menter integredig sy’n creu gwaith newydd ac arloesol ar gyfer y
celfyddydau
Model busnes cynaliadwy (ariannol, gweithredol, amgylcheddol, sefydliad a diwylliant).

Mae’r Coleg yn defnyddio’r adnoddau canlynol i gyflawni’r nodau hyn:







incwm gan fyfyrwyr (£8.7 miliwn), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (£3.6 miliwn),
dyngarwch a chodi arian (£1.8 miliwn) a ffynonellau masnachol eraill (£1.1 miliwn)
cyfleusterau perfformio o’r radd flaenaf megis Neuadd Dora Stoutzker a Theatr Richard
Burton
aelodau staff hynod gymwys, ymroddedig a dawnus
systemau a phrosesau cryf
cymuned uchelgeisiol a chreadigol sydd â dealltwriaeth glir o’i hunaniaeth
partneriaethau cynhyrchiol gyda sefydliadau blaenllaw yn y diwydiant megis WNO, National
Theatre a’r BBC
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Mae’r allbwn o ddefnydd ei adnoddau yn sicrhau bod gwybodaeth, profiad a chyfleoedd i berfformio
yn cael eu darparu i’n myfyrwyr er mwyn darparu gweithlu o ansawdd uchel i’r diwydiannau creadigol
yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol. Mae defnydd adnoddau’r Coleg yn gwella cyflogadwyedd a
phroffesiynoldeb ein myfyrwyr fel bod ein cyn-fyfyrwyr yn mynd ag enw ac enw da’r Coleg drwy’r
diwydiant yn gyfan.
Yn olaf, yn ogystal â darparu graddedigion o safon uchel i’r diwydiannau creadigol, mae cyfranogiad
mewn addysg uwch hefyd yn rhoi manteision ehangach i unigolion a chymdeithas sydd wedi cael eu
hamlinellu yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (Papur ymchwil 146):






2.4.

Manteision ehangach i gymdeithas - yn cynnwys llai o droseddu, mwy o gydlyniant
cymdeithasol a symudedd cymdeithasol
Manteision ehangach i unigolion - yn cynnwys mwy o ymgysylltu dinesig a gwirfoddoli, llai
tebygol o gyflawni trosedd, gwell addysgu fel rhieni, disgwyliad oes hwy, llai tebygol o yfed yn
ormodol, llai tebygol o ysmygu, llai tebygol o fod yn ordew, mwy tebygol i ymgysylltu mewn
gofal ataliol, gwell iechyd meddwl, gwell bodlonrwydd bywyd a gwell iechyd yn gyffredinol
Manteision economaidd i gymdeithas – yn cynnwys cynnydd mewn refeniw treth, twf
economaidd cyflymach, mwy o arloesedd a hyblygrwydd yn y farchnad lafur, cynnydd mewn
cynhyrchiant cydweithwyr, llai o faich ar gyllid cyhoeddus o ganlyniad i well cydlynu gyda
meysydd polisi eraill megis iechyd ac atal troseddau.
Manteision economaidd i unigolion – yn cynnwys enillion uwch, llai o gysylltiad â diweithdra,
cynnydd mewn cyflogadwyedd a datblygiad sgiliau a mwy o weithgarwch arloesol a
chynhyrchiant.
Uchafbwyntiau’r Rhaglen Berfformio

Eleni, er gwaethaf y pandemig Covid, cyflwynodd y Rhaglen Greadigol dros 330 o berfformiadau ar
draws lleoliadau’r Coleg ac mewn lleoliadau eraill ar ledled Cymru, Llundain a Chaeredin. Yn
ychwanegol at ei ddiben craidd i ddarparu cyfrwng hyfforddiant pwysig ar gyfer myfyrwyr ar draws
pob disgyblaeth, mae’r rhaglen yn gwneud cyfraniad mawr i’r ddarpariaeth ddiwylliannol yn ne Cymru
a thu hwnt, gan barhau i gyrraedd tua 40,000 mewn cynulleidfaoedd. Ymhlith nifer o uchafbwyntiau
mae’r rheini a amlinellir isod.
Yn nhymor yr Hydref 2019 roedd y Coleg yn dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed a chynhaliwyd
perfformiad Gala arbennig gan gerddorion Ysgol Opera David Seligman a Cherddorfa’r WNO o dan
arweiniad Carlo Rizzi. Dathlom gerddoriaeth a theatr y cyfnod gyda dathliad y Band Mawr Jazz Spirit
of ‘4’ a chynhyrchiad newydd o Bus Stop gan William Inge, yn ogystal â dadorchuddio trysorau o’r
archifau mewn arddangosfa yn adrodd stori’r Coleg ac yn dathlu ein cynfyfyrwyr.
Agorodd y rhaglen academaidd gyda chyfnod preswyl trochol ar gyfer myfyrwyr cerddoriaeth y
flwyddyn gyntaf gyda’r Manchester Collective sy’n cynnwys y ddwy feiolinydd sy’n chwirorydd o
Gymru Rakhi Singh a Simmy Singh, y chwaraewr soddgrwth o Dde Affrica Abel Selaocoe a’r drymiwr
Sidiki Dembele.
Yn ystod gweddill y tymor cafwyd cymysgedd gyfoethog o brofiadau perfformio newydd gan gynnwys
dawnswyr Rambert2, yn ymddangos mewn partneriaeth â Gŵyl Ddawns Caerdydd; Turning Points y
London Sinfonietta yn adrodd stori minimaliaeth; y chwaraewr gitâr llithro o India Debashish
Bahattacharya; y pibydd o’r Ynys Hir Brìghde Chaimbeul; cydweithrediad rhwng tair o sêr y byd
cerddoriaeth gyda’r Triawd AKA; Requiem Fauré yn Neuadd Dewi Sant a dathlu 200 mlynedd geni
Clara Schumann gyda Lucy Parham a Lesley Sharp. Gwnaethom farchnata nifer o’r perfformiadau hyn
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gyda chynnig arbennig ar docynnau o dan ein baner 20/20 Craff, a fu’n llwyddiannus mewn annog
cynulleidfaoedd i roi cynnig ar rywbeth gwahanol.
Cawsom gyfle i groesawu National Theatre Wales i Theatr Richard Burton am y tro cyntaf gyda’i
gynhyrchiad teithiol ingol Peggy’s Song ac roedd ein cynyrchiadau drama ein hunain yn cynnwys
Arcadia Tom Stoppard, Stupid F***ing Bird Aaron Posner a Dealer’s Choice Patrick Marber.
Fel rhan o’n gwaith i feithrin cynulleidfaoedd teuluol gwnaethom gyflwyno cyfres o ddigwyddiadau
dros yr hanner tymor ysgol gan gynnwys perfformiad Noson Calan Gaeaf arbennig o The Mystery of
the Raddlesham Mumps, stori ysbrydion ecsentrig Murray Lachlan Young ar gyfer unrhyw un rhwng 7
a 107 oed; The Bear Raymond Briggs a thaith awr ginio gyfareddol i gerddoriaeth a sain newydd gyda’r
London Sinfonietta.
Lansiwyd Cyfres Piano Rhyngwladol Steinway ym mis Medi gyda’r pianydd o America Simone
Dinnerstein a roddodd berfformiad gwych o Amrywiadau Goldberg Bach, a dilynwyd hynny ym mis
Tachwedd gan Barry Douglas gyda rhaglen o gampweithiau Rwsiaidd.
Canolbwyntiodd rhaglen jazz yr Hydref ar y piano wrth i ni ddathlu 90 mlynedd geni Bill Evans gyda
Norma Winstone a Nikki Iles. Croesawom Aaron Parks o Efrog Newydd yn ôl atom gyda’i bedwarawd
Little Big a chawsom brofi cerddoriaeth newydd drawiadol Kit Downes a grëwyd ar gyfer ei albwm
ECM diweddaraf.
Daeth y flwyddyn i’w therfyn mewn modd traddodiadol gydag adloniant Nadoligaidd i’r teulu cyfan a
oedd eleni’n cynnwys addasiad ffilm animeiddiedig o We’re Going On A Bear Hunt gyda cherddorfa
fyw a chynhyrchiad Nadolig ar Broadway disglair newydd.
Mae digwyddiadau eraill yn ystod y tymor wedi cynnwys perfformiad awr ginio Triawd Piano Gould
o’r Ghost Trio ynghyd â gwaith a ysbrydolwyd gan y darn gan y cyfansoddwr o CBCDC Derri Lewis; a
pherfformiad arbennig Joseph Moog o drefniannau piano Liszt o’r Symffoni Fugeiliol fel rhan o Gyfres
Piano Rhyngwladol Steinway.
Roeddem yn arbennig o falch unwaith eto i allu cynnal cystadleuaeth Cerddor Ifanc y BBC ym mis
Mawrth, a manteisiom ar y cyfle i ddathlu etifeddiaeth barhaus y gystadleuaeth drwy groesawu’n ôl
rhai o’r enillwyr blaenorol - Xhosa Cole, David Childs, Nicholas Daniel a Mark Simpson - i berfformio a
gweithio gyda’n myfyrwyr.
Cafwyd ffocws arbennig ar gerddorion Cymreig sy’n gwthio ffiniau jazz a gwerin yn cynnwys band
Indo-Gymreig Tomos Williams Khamira yn dathlu cerddoriaeth Miles Davis; y gitarydd Toby Hay a’i
gyfeillion yn perfformio cerddoriaeth o’i albwm newydd rhyfeddol ar gyfer gitâr 12 llinyn sydd wedi’i
wneud yn arbennig ar ei gyfer; a’r pianydd Huw Warren yn y triawd arbennig iawn Quercus gydag
Iain Ballamy ar y sacsoffonau a’r gantores uchel ei bri June Tabor.
Yn Theatr Richard Burton buom yn archwilio grym adrodd storïau gweledol a chorfforol gyda dau
gynhyrchiad teithiol arbennig: cyflwyniad harddwych Theatre Re o Birth, a oedd yn boblogaidd dros
ben yng Ngŵyl Caeredin, a Hummingbird Tooth+Nail, stori serch ingol wedi’i lleoli yn America wedi’r
Ail Ryfel Byd.
Perfformiodd Cwmni Richard Burton raglen heriol a oedd yn cynnwys cynhyrchiad newydd Michael
Fentiman o stori bwerus Simon Stephens am elyniaethiad, Motortown; ac ymdriniaeth radical John
Donnelly o stori Molière o dwyll a swyno, Tartuffe.
Oherwydd y clo mawr yn sgil Covid-19 bu’n rhaid canslo cynyrchiadau olaf y tymor, a oedd yn cynnwys
Così Fan Tutte wedi’i chyfarwyddo gan Martin Constantine, y tymor NEWYDD, ein haddasiad theatr
gerddorol o Spring Awakening Wedekind a chyd-gynhyrchiad rhyngwladol Music Theatre Wales o
opera wobrwyedig Philip Venables Denis & Katya. Ni lwyddom chwaith i gynnal y cyfnod preswyl
gogledd Cymru a oedd wedi’i drefnu yn y Galeri yng Nghaernarfon.

7

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyfyngedig
Datganiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol
Blwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2020
Yn hytrach, dechreuom ar y broses o addasu i weithio ar-lein, gan sefydlu Atmospheres Radio fel
llwyfan ar gyfer ein cynnyrch jazz a cherddoriaeth newydd. Galluogodd hyn i ni gyflwyno gwyliau
AmserJazzTime ac Awyrgylch ar yr orsaf a pharhau i ymgysylltu â’n cynulleidfaoedd. Fel rhan o ŵyl
AmserJazzTime gwnaethom gyflwyno cyngerdd byw dros Zoom o Amsterdam gyda’r band o’r
Iseldiroedd Tin Men and the Telephone, y mae eu ap ffôn a ddatblygwyd yn arbennig yn galluogi i
gynulleidfaoedd ryngweithio gyda nhw gan wneud dewisiadau creadigol mewn amser real.
Cynhaliwyd prosiect oedd wedi’i gynllunio gyda’r Athro Cadair Rhyngwladol ar gyfer Jazz Gilad
Hekselman, a oedd fod i ddigwydd ar ddiwedd mis Mehefin, ar-lein gan ddod i benllanw mewn sioe
radio AmserJazzTime olaf eithriadol o waith newydd a grëwyd gan y myfyrwyr oedd y rhan o’r
prosiect.
Yn yr un modd, gwnaethom drawsnewid ein cynlluniau ar gyfer cyngerdd a hyfforddiant siambr gan
Bedwarawd Albion yn gyfres o sesiynau hyfforddiant ar-lein ar gyfer yr adran Llinynnau. Roedd hyn
yn cynnwys sesiynau’n ymdrin â chyflwyno ar-lein, trosglwyddo dysgu o ddigwyddiadau Living Room
Live Tamsin Waley-Cohen, er mwyn helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer eu datganiadau terfynol a
gynhaliwyd ar-lein.
I gloi tymor rhyfeddol, cynhaliodd y Cyfarwyddwr Cerdd newydd Tim Rhys-Evans ddeuddeg sesiwn
holi ac ateb Lockdown Lowdown ar gyfer myfyrwyr dros Zoom gydag ystod amrywiol o sêr rhyngwladol
y byd cerddoriaeth gan gynnwys y Fonesig Kiri Te Kanawa, Dennis Rollins, Claron McFadden, Errollyn
Wallen, Skaila Kanga, a John Wilson. Roedd modd gwylio’r rhain hefyd ar-lein dros yr haf.
2.5.

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr

Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) - Yn dilyn cwymp sylweddol llynedd mewn sgôr bodlonrwydd o
87% i 73%, mae canlyniadau 2020 wedi dangos gwelliant gan 1% ar y cyfan. O fewn hyn, cododd
Drama yn ôl i’r lefelau blaenorol o lwyddiant (rhwng 90% o fodlonrwydd mewn Rheoli Llwyfan i 100%
o fodlonrwydd mewn Cynllunio). Bu hefyd yn dda gallu nodi gwelliant yn y canlyniadau ar gyfer Llais
Myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr ar draws y Coleg. Dioddefodd Cerddoriaeth gwymp pellach mewn
bodlonrwydd cyffredinol, er bod hyn yn anghyson â sgoriau unigol ar draws yr holl themâu NSS eraill,
lle’r oedd gwelliant yn amrywio o +2% i +18%. Mae’r Coleg wedi cyflwyno cynllun gweithredu strategol
i fynd i’r afael â’r materion penodol ym maes Cerddoriaeth, i gyd-fynd â dulliau parhaus y Coleg cyfan
i wella ansawdd. Mae’r cynllun hwn ar gyfer Cerddoriaeth wedi cynnwys cyfeiriad ffres a
sefydlogrwydd ar gyfer yr Adran gyda Chyfarwyddwr Cerdd newydd, ail-ddilysu’r rhaglen BMus sydd
wedi’i hamserlennu ar gyfer 2020/21, a chyfres o fesurau wedi’u targedu i fynd i’r afael ag amrywiadau
enfawr mewn sgoriau rhwng meysydd disgyblaeth ar gyfer rhai themâu NSS.
2.6.

Ehangu Mynediad ac Ymgysylltu â’r Gymuned

Yn dilyn y Sesiynau Benedetti hynod lwyddiannus yn 2018, parhaodd ein penwythnosau offerynnol
wedi’u cefnogi gan Sefydliad Mosawi ym mis Tachwedd 2019 gyda’r Penwythnos Superbrass.
Cynigodd yr ensemble eithriadol hyblyg hwn ystod amrywiol a diddan o gyfleoedd i bobl ymgysylltu
mewn gweithdai, perfformiadau a digwyddiadau am ddim. Adeiladodd y penwythnos yn gryf ar broffil
y Coleg ymhlith chwaraewyr a’r rheini sydd â diddordeb mewn offerynnau pres, yn arbennig pobl ifanc
yn lleol, fel y lle i glywed cerddorion pres gorau’r byd, gan fwydo i ddatblygiad cynulleidfaoedd ar
gyfer ein rhaglen ehangach.
Yn ystod hydref 2019 gwnaethom hefyd sefydlu On The Move, partneriaeth newydd gyda Hern &
Crabtree, a alluogodd 6,520 o blant mewn 27 o ysgolion i brofi 38 o gyngherddau pres ac offerynnau

8

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyfyngedig
Datganiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol
Blwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2020
taro. Roedd yr adborth gan ysgolion a gymerodd ran yn dangos yr effaith a gawsant gan gynnwys
cynnydd mewn hyder drwy gyfranogi mewn cerddoriaeth fyw, meithrin brwdfrydedd am
gerddoriaeth, gwella iechyd meddwl, corfforol ac emosiynol ac ysbryd o gymuned a hunaniaeth.
Roedd y gweithdai am ddim hyn yn cynnwys tocynnau ar gyfer cyngherddau awr ginio yn CBCDC a
bydd y bartneriaeth yn parhau gyda chyngherddau chwythbrennau a llais yn 2020/21.
Ym mis Chwefror llwyddom i lenwi Neuadd Dewi Sant gyda phlant ysgolion cynradd ar gyfer
Beethoven: Archarwr Cerddorol. Gan ddathlu 250 o flynyddoedd ers geni Beethoven, roedd y
perfformiad hwn a ddyfeisiwyd yn arbennig gan Gerddorfa Symffoni CBCDC yn adrodd stori bywyd y
cyfansoddwr drwy gymysgedd diddan o gerddoriaeth, adroddiadau, pypedwaith a chyfranogiad y
gynulleidfa.
Parhaodd partneriaethau’r Coleg gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymreig y BBC ac Opera
Cenedlaethol Cymru i ffynnu, gyda 25 o fyfyrwyr offerynnol a phedwar arweinydd yn cymryd rhan
mewn cynlluniau lleoliad a gwaith addysgol. Rhoddodd Diwrnodau Hyfforddiant Deg Darn y BBC gyfle
i fyfyrwyr CBCDC weithio gyda cherddorion proffesiynol yn cyflwyno sesiynau hyfforddi ar gyfer hyd
at 200 o ddisgyblion ysgol mewn prosiectau cerddorfaol dwys.
Ym maes Drama parhaodd ein gwaith ar wella llwybrau cynnydd ac agor mynediad at Addysg Uwch
gan gynnwys datblygu ein rhaglen SAI a phartneriaethau gyda Choleg Merthyr Tudful a Drws Agored.
Bu datblygiadau cryf gyda’n YPPA (Celfyddydau Cynhyrchu Pobl Ifanc) a gyflwynodd ysgol haf ar-lein
am ddim eleni. Mynychodd 100 o bobl ifanc 11 - 18 oed a gofrestrodd ar gyfer gweithgareddau a
gynhaliwyd ar Zoom drwy gydol yr wythnos. Ymunwyd â’r chwe aelod staff a graddedigion CBCDC, a
oedd yn arwain y sesiynau arbenigol, gan yr Athro Cadair Rhyngwladol a’r Cynllunydd Goleuo sydd
wedi’i enwebu ar gyfer gwobr BAFTA Tim Routledge ar gyfer y sesiwn holi ac ateb Gyrfaoedd Cefn
Llwyfan ac Ysgol Ddrama. Roedd gweithgareddau eraill yn cynnwys sesiynau cyflwyno ym meysydd
Goleuo, Sain, Rheoli Llwyfan, Cynllunio Setiau a Chynllunio Gwisgoedd ac mae’r adborth gan
gyfranogwyr a’r rhieni wedi bod yn arbennig o gadarnhaol.
Cynhaliodd yr adran cyn-Coleg hefyd gyfres o weithgareddau ar-lein dros yr haf gan gynnwys ysgolion
haf a ariannwyd gan First Campus ar gyfer grŵp bach o bobl ifanc oedd â phrofiad o fod mewn gofal
o dde ddwyrain Cymru. Gan weithio bob dydd Mercher dros gyfnod o bum wythnos, roedd y
gweithgareddau wedi’u cynllunio i ddatblygu hyder, lles a sgiliau bywyd pobl ifanc.
2.7.

Casgliad

I gloi, roeddwn am fyfyrio ar yr hyn a fu’n daith ddysgu serth iawn i ni eleni a hoffwn ddiolch i’r
Prifathro a’r staff am eu gwytnwch a’u hyblygrwydd wrth iddynt weithio ddydd a nos er mwyn
sicrhau bod darpariaeth yr addysg yn parhau ar yr un lefel yn rhithwir ag yr oedd wyneb yn wyneb.
Mae eleni wedi herio pob un ohonom a byddwn yn parhau i esblygu a datblygu sut yr ydym yn
addysgu, sut yr ydym yn ymgysylltu a sut yr ydym yn ysbrydoli. Angen yw mam pob dyfais a dylai ein
ffordd newydd o weithio fod yn sail ar gyfer cyfleoedd newydd i fyfyrwyr a chydweithwyr.

John Derrick
Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr
30 Tachwedd 2020
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3. Adroddiad yr Ymddiriedolwyr
Mae’r adroddiad hwn yn cynnwys yr Adroddiad Strategol ac Adroddiad y Cyfarwyddwyr fel sy’n
ofynnol o dan Ddeddf Cwmnïau 2006. Mae’r Cyfarwyddwyr yn cadarnhau bod y datganiadau ariannol
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2020 wedi cael eu paratoi i gydymffurfio â Deddf
Cwmnïau 2006 a’r Datganiad Arfer Cymeradwy (SORP): Cyfrifyddu ar gyfer Addysg Bellach ac Uwch
2019 ac yn unol â safonau cyfrifyddu priodol.

3.1. Strwythur, trefn lywodraethu a rheoli
Mae Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn gwmni cyfyngedig ac yn elusen gofrestredig. Caiff ei
lywodraethu gan ei Erthyglau Cymdeithasu.
Cyfeiriad cofrestredig yr elusen yw Prifysgol De Cymru, Trefforest, Pontypridd, CF37 1DL a’i rhif
cofrestredig yw 1139282.
Aelodau’r Bwrdd, a restrir isod, yw ymddiriedolwyr yr Elusen ac felly mae’n rhoi sylw dyledus i
ganllawiau’r Comisiwn Elusennau ar fudd y cyhoedd a’i ganllawiau atodol ar ddatblygiad addysg er
budd y cyhoedd.
Rhoddir enwau’r Cyfarwyddwyr presennol a’r rheini oedd yn dal swydd yn ystod y flwyddyn hyd at
ddyddiad arwyddo’r adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol, isod:
John Derrick (Cadeirydd)
Athro Helena Gaunt (Prifathro - ex officio)
Athro Julie Lydon (Is-ganghellor - ex officio)
Nia Thomas (Llywydd Myfyrwyr, o 1 Awst 2019)
Brian Weir (enwebai Staff y Coleg, ymddiswyddodd 31 Gorffennaf 2020)
Lucy Hall (enwebai Staff y Coleg, penodwyd 8 Hydref 2020)
Jemma Terry (Bwrdd PDC)
Natasha Hale
Manon Bonner Antoniazzi
Aled Miles
Mario Ferelli
Roger Munnings, penodwyd 1 Rhagfyr 2019

3.2. Amcanion a gweithgareddau er budd y cyhoedd
Amcanion Elusennol
Mae’r Coleg yn hyrwyddo datblygiad addysg a dysgu er budd y cyhoedd, yn benodol hyfforddiant
perfformwyr ac eraill ym meysydd cerddoriaeth, drama a’r theatr, drwy ddarpariaeth cyrsiau
hyfforddiant uwch, gan arwain at ddyfarnu graddau a chymwysterau priodol eraill. Mae hefyd yn
darparu, cynnal a gwella cyfleusterau perfformio er budd y gymuned leol.
Trwy ddarparu hyfforddiant o ansawdd uchel, mae’r Coleg yn ceisio cynhyrchu graddedigion sy’n rhugl
ac arloesol yn eu ffurfiau celfyddyd, a darparu gweithlu hynod fedrus i’r diwydiannau cerddoriaeth a
theatr a fydd yn gallu cynrychioli Cymru ar y llwyfan byd-eang. Mae’r Coleg yn gwneud cyfraniad
sylweddol i fywyd diwylliannol ac artistig Cymru a thu hwnt.
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Cyflawni Amcanion Elusennol
Buddiolwyr:
Mae gan y Coleg ychydig dros 800 o fyfyrwyr addysg uwch a daw 89% ohonynt o’r DU/UE a
11% o dramor. Y myfyrwyr hynny yw’r prif fuddiolwyr ac maent yn derbyn hyfforddiant o
ansawdd uchel mewn ystod o ddisgyblaethau’r celfyddydau perfformio. Fodd bynnag, mae
buddiolwyr yn ymestyn i fyfyrwyr cyn-Coleg (o bedair oed i fyny) yn ogystal â chyflogwyr a
busnesau yn y sector diwydiannau creadigol sy’n cyflogi canran uchel o raddedigion y Coleg.
Gall y cyhoedd fynychu dros 500 o berfformiadau cyhoeddus y flwyddyn gan gynnwys
cyngherddau am ddim a gweithgareddau addysgol a diwylliannol eraill yn y Coleg, megis
arddangosfeydd, dosbarthiadau meistr a sgyrsiau.
Polisi mynediadau:
Mae’r Coleg yn ceisio recriwtio’r myfyrwyr mwyaf abl a dawnus, yn ogystal â’r rheini sy’n
dangos potensial eithriadol waeth beth fo’u cefndir. Mae galw mawr am y llefydd ar ei gyrsiau
gradd ac fe’u dewisir fel arfer drwy glyweliad, cyfweliad neu gyflwyniad portffolio.
Datganiad Budd y Cyhoedd
Bwrsariaethau, ysgoloriaethau a chymorth cyllido:
Er mwyn cefnogi myfyrwyr sy’n profi caledi ariannol, gall y Coleg gynnig cymorth ariannol
drwy fwrsariaethau a rhoddion dyngarol a dderbynnir o ffynonellau allanol.
Mae canran uchel o fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar raglenni cerddoriaeth iau ac actorion ifanc
y Coleg yn derbyn cymorth bwrsariaeth er mwyn iddynt allu cael mynediad at hyfforddiant y
Coleg, waeth beth fo’u hangen ariannol. Mae’r Coleg yn sicrhau’r cymorth bwrsariaeth hwn
o gyfuniad o gronfeydd cyhoeddus, ymddiriedolaethau, sefydliadau, busnesau a rhoddwyr
dyngarol.
Mae’r Coleg yn gweithredu nifer cyfyngedig o ysgoloriaethau fel modd o ddenu’r myfyrwyr
mwyaf dawnus er mwyn sicrhau carfanau cytbwys o fyfyrwyr i alluogi hyfforddiant mewn
ensembles craidd cydnabyddedig. Cynigir ysgoloriaethau ar sail rhagoriaeth ac angen (h.y.
angen ariannol yr ymgeisydd).
Unwaith eto, cafodd y Coleg flwyddyn gref o ran incwm codi arian, gan gynhyrchu £1.85
miliwn - cynnydd o £1.68 miliwn yn 2018/19. Roedd hyn, yn rhannol, o ganlyniad i ddwy rodd
fawr a dderbyniwyd gan Sefydliad Mosawi ac Ymddiriedolaeth Carne. Cafodd y Cyntedd ei
enwi’n Cyntedd Carne mewn cydnabyddiaeth o’r rhodd gan Ymddiriedolaeth Carne, a fydd yn
helpu i ariannu nifer o ddatblygiadau strategol dros y cyfnod sydd i ddod.
Lansiwyd apêl arbennig i dyfu’r Gronfa Caledi Myfyrwyr mewn ymateb i nifer cynyddol o
geisiadau gan fyfyrwyr sy’n dioddef caledi ariannol o ganlyniad i COVID 19. Cododd yr Apêl
hon dros £50k a bydd yr ymgyrch codi arian yn parhau fel y gellir darparu cymorth ariannol ac
ymarferol i’r rheini sydd ei angen yn ystod y flwyddyn academaidd sydd i ddod.
Hoffai’r Coleg ddiolch unwaith eto i holl aelodau cynlluniau Cyswllt a Chyswllt Cyfeillion yn
ogystal â’r nifer o unigolion, busnesau ac ymddiriedolaethau elusennol sy’n cefnogi
ysgoloriaethau, prosiectau arbennig, gwobrau a gweithgareddau eraill y Coleg a’r myfyrwyr.
Gellir gweld rhestr lawn o’r cefnogwyr ar wefan y Coleg: https://www.rwcmd.ac.uk/supportus/thank-you.
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Bydd holl weithgareddau codi arian a gynhelir gan y Coleg yn cael eu hadolygu’n rheolaidd er
mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio â’r canllawiau a nodir gan y Rheoleiddiwr Codi
Arian yn y Cod Ymarfer Codi Arian.
Ehangu Cyfranogiad
Un o brif gyfryngau’r Coleg ar gyfer ehangu cyfranogiad a mynediad yw ei raglenni
hyfforddiant iau a rhaglen ymgysylltu â’r gymuned eang sy’n cynnwys y Conservatoire
Cerddoriaeth Iau, Cynllun Gwersi Cymunedol a’r Stiwdio Actorion Ifanc yng Nghaerdydd a Sir
Benfro.
Mae’r Coleg yn cyflwyno rhaglen eang o weithgareddau ledled Cymru sy’n cynnwys
cyngherddau a gweithdai mewn ystod eang o ysgolion a lleoliadau cymunedol yn ogystal â
chyfres o weithgareddau ‘mewngymorth’ a gyflwynir yn y Coleg.
Gan ymateb i gyfyngiadau Covid 19 eleni cyflwynodd ein grŵp YPPA (Celfyddydau Cynhyrchu
Pobl Ifanc) ysgol haf ar-lein am ddim dros Zoom a fynychwyd gan 100 o gyfranogwyr 11 - 18
oed, a chynhaliodd yr adran cyn-Coleg gyfres o weithgareddau ar-lein ar gyfer pobl ifanc o
dde ddwyrain Cymru sydd wedi cael profiad o fod mewn gofal.
Mae’r Coleg yn parhau i weithio’n agos gyda gwahanol grwpiau anabledd yn y celfyddydau er
mwyn sicrhau bod ein haddysg a’n hyfforddiant yn paratoi myfyrwyr ar gyfer anghenion
amrywiol y diwydiannau creadigol y byddant yn mynd iddynt wedi graddio.
Ymgysylltu â’r Gymuned
Eto eleni mae’r Coleg wedi hyrwyddo rhaglen eang o berfformiadau cyhoeddus gyda dros 500
o ddigwyddiadau a chyfanswm cynulleidfa o tua 40,000 yn mynychu rhaglen celfyddydau a
oedd yn amrywio o gomedi i gabaret, theatr arbrofol i ffilm ac ystod eang o genres
cerddoriaeth.
Ar draws y flwyddyn cyflwynodd y Coleg ystod o ddigwyddiadau am ddim oedd wedi’u hanelu
at gymuned ehangach Caerdydd gan gynnwys perfformiadau wythnosol AmserJazztime yn y
cyntedd, teithiau o amgylch yr adeilad, arddangosfa o waith cynllunio theatr a pherfformiadau
a gweithdai cerddoriaeth wedi’u cyflwyno gan fyfyrwyr a chwmnïau theatr proffesiynol.
3.3.

Adroddiad strategol

Prif weithgareddau
Mae addysg conservatoire a hyfforddiant proffesiynol yn parhau i fod yn brif weithgarwch ar gyfer y
Coleg.
Adolygiad busnes
Golygodd pandemig Covid-19 y bu’n rhaid i’r Coleg gau ei ddrysau i’r holl fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr
ym mis Mawrth 2020 a bu ar gau tan ddiwedd y flwyddyn academaidd. Roedd yr holl ddysgu, addysgu
ac asesu yn gallu parhau ar-lein ond daeth yr holl berfformiadau cyhoeddus a gweithgareddau
masnachol i ben. Golygodd y cau golled o dros £300k mewn incwm masnachol, ond lliniarwyd hyn yn
llawn gan leihad yn y costau gweithredu dros y cyfnod hwn.
Mae recriwtiad myfyrwyr yn parhau i adlewyrchu’r galw am frand y Coleg o hyfforddiant
conservatoire o ansawdd. Mae’r galw am leoedd yn amrywio rhwng cyrsiau ac adolygir hyn yn gyson
er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion y diwydiant a’r myfyrwyr. Roedd y sefyllfa recriwtio
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terfynol ar gyfer 2019/20 yn unol â disgwyliadau cyffredinol y Coleg er bod ychydig o symudiad yn y
cydbwysedd gan olygu bod y gyfran o fyfyrwyr tramor wedi gostwng o 18% i 11%.
Mae denu nifer uwch o fyfyrwyr tramor yn parhau’n flaenoriaeth strategol allweddol i’r Coleg ond
amharwyd yn sylweddol ar y newidiadau strategol perthnasol a gyflwynwyd yn gynharach yn y
flwyddyn gan y tarfu byd-eang a’r ansicrwydd a achoswyd gan bandemig Covid-19 ac felly ni ddisgwylir
i’r adferiad a’r twf mewn niferoedd disgwyliedig nawr i ddigwydd cyn mis Medi 2021.
Penawdau
Cyn cau'r lleoliadau perfformio ym mis Mawrth roedd y Coleg eisoes wedi denu ychydig dan 40,000
mewn cynulleidfaoedd ac wedi cyflwyno 330 o berfformiadau - mae hon yn elfen sylfaenol o’r profiad
dysgu myfyrwyr sy’n rhoi mynediad at berfformwyr o’r radd flaenaf mewn amrediad o ddisgyblaethau
yn ogystal â darparu ffrwd incwm pwysig a chynulleidfa i waith ein myfyrwyr. Ers mis Medi 2020 mae’r
Coleg wedi gallu ailgydio yn ei raglen o berfformiadau ar gyfer myfyrwyr - er bod y gofynion pellter
cymdeithasol yn parhau i olygu na all cwsmeriaid allanol sy’n talu eu mynychu.
Yn 2019/20, ymatebodd CCAUC i’r argymhellion cyllido a nodwyd yn adolygiad yr Arglwydd Murphy
Adolygiad o Ddarpariaeth Conservatoire a’r Celfyddydau Perfformio. Cytunodd CCAUC i gynyddu ei
grant i’r Coleg gan £1.8 miliwn – gan ddiweddu £0.56 miliwn yn is na’r £2.36 miliwn a argymhellwyd
yn yr adroddiad gwreiddiol. Mae’r Coleg yn parhau mewn deialog adeiladol gyda CCAUC ac efallai y
bydd cyfleoedd ar gyfer cyllid ychwanegol yn y dyfodol.
Unwaith eto cafodd y Coleg flwyddyn gref o ran incwm drwy godi arian, gan gynhyrchu £1.85 miliwn
– cynnydd o £1.68 miliwn yn 2018/19.
3.4.

Rheoli risg ariannol

Ymrwymiad i Arfer Gorau mewn Llywodraethu
Mae’r Coleg wedi ymrwymo i arfer gorau ym mhob maes o reoli risg ariannol a llywodraethu
corfforaethol, gan gadw at yr egwyddorion a nodir yng Nghod Llywodraethu Addysg Uwch
gwirfoddol y Pwyllgor Cadeiryddion Prifysgolion (CUC) a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2014.
Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg yn gyfrifol am sicrhau system ddigonol o reolaeth fewnol ac am
adolygu ei effeithiolrwydd. Bwriedir i’r system reoli yn hytrach na chael gwared ar risg o fethu â
chyflawni amcanion busnes ac mae’n rhoi sicrwydd rhesymol ac nid absoliwt yn erbyn camddatgan
neu golled faterol.
Rheoli Risg
Mae’r Coleg yn defnyddio dull rheoli risg sy’n ystyried risgiau busnes, gweithredol, cydymffurfio ac
ariannol. Caiff y gofrestr risg ei hadolygu’n rheolaidd gan uwch reolwyr, ac mae proses rheoli risg y
Cwmni yn cael ei chyfuno i un y Brifysgol y mae ei chanllawiau rheolaeth fewnol yn cadw at y cod
cyfun fel y diwygiwyd gan Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgolion Prydain.
Bwrdd Cyfarwyddwyr a’i is-bwyllgorau
Cyfarfu’r Bwrdd Cyfarwyddwyr bum gwaith yn ystod y flwyddyn adrodd. O ran trefniadau archwilio,
er na sefydlwyd Pwyllgor Archwilio ar wahân ar gyfer y Coleg, caiff yr holl adroddiadau ac adolygiadau
archwilio a gwybodaeth arall yn ymwneud â’r Cwmni eu derbyn yn ffurfiol gan Bwyllgor Archwilio
Prifysgol De Cymru sy’n cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac sy’n gweithredu fel Pwyllgor Archwilio
Bwrdd y Coleg. Cafodd adroddiad blynyddol 2019/20 yr archwilwyr mewnol ei ystyried gan Bwyllgor
Archwilio’r Brifysgol a Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg, a wnaeth hefyd gymeradwyo’r cynllun archwilio
mewnol ar gyfer 2020/21.

13

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyfyngedig
Datganiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol
Blwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2020

3.5.

Adolygiad Ariannol

Yn ystod y flwyddyn roedd gan yr Elusen incwm o £15.4 miliwn (2019: £15.7 miliwn) a chafodd wariant
o £15.4 miliwn (2019: £15.6 miliwn) gan olygu gwarged, cyn enillion a cholledion, o £0.035 miliwn
(2019: £0.091 miliwn) ar gyfer y flwyddyn.
Yr asedau net ar 31 Gorffennaf 2020 oedd £7.8 miliwn (2019: £8.1 miliwn) gan adlewyrchu’r cynnydd
parhaus mewn darpariaeth pensiwn, parthed y cynllun LGPS, sydd nawr wedi cynyddu i £8.9 miliwn
(2019: £8.0 miliwn).
Yr asedau cyfredol ar 31 Gorffennaf 2020 oedd £10.8 miliwn (2019: £9.2 miliwn). Mae’r cynnydd mawr
hwn yn adlewyrchu rheolaeth dynn iawn ar arian parod drwy gydol y flwyddyn ac yn arbennig yn dilyn
dechrau clo mawr COVID-19. Mae cytundeb CCAUC i ohirio taliad rhandaliad benthyciad (£0.5 miliwn)
a oedd yn ddyledus yn ystod y flwyddyn hefyd wedi cyfrannu at sefyllfa arian parod iach.
3.6.

Prif risgiau ac ansicrwydd

Effaith barhaus cyfyngiadau Covid-19
Mae eisoes yn amlwg y bydd y Coleg yn dal i weld effaith pandemig Covid-19 yn 2020/21. Bydd llai o
fyfyrwyr tramor yn dewis dod i’r DU i astudio, bydd cyfran fawr o’r rhaglen addysgu yn parhau ar-lein
am dymor yr hydref o leiaf ac ni fydd y Coleg yn gallu agor perfformiadau i gynulleidfaoedd byw hyd
nes 2021. Felly mae’r Ymddiriedolwyr yn rhagweld blwyddyn heriol arall o’n blaenau.
Recriwtio myfyrwyr
Mae Cynllun Strategol y Coleg yn targedu twf blynyddol cymedrol yn nifer ei fyfyrwyr gradd ac ôl-radd
a myfyrwyr tramor tra’n sicrhau bod safon y myfyrwyr yn parhau’n uchel. Er bod y Coleg wedi datblygu
camau gweithredu manwl ynghyd â system o well partneriaethau gyda sefydliadau eraill i gefnogi’r
cynlluniau hyn, mae’r Ymddiriedolwyr nawr yn disgwyl y bydd y tarfu oherwydd Covid-19 yn llesteirio’r
twf a gynlluniwyd yn 2020/21 ond mae’n dal yn hyderus y gall y sefyllfa gael ei hadfer yn 2021/22 a’r
blynyddoedd wedyn os bydd yr amodau’n gwella.
Codi arian
Mae cefnogaeth Ymddiriedolaethau a Sefydliadau, cyllidwyr cyhoeddus, busnesau ac unigolion yn
parhau i fod yn hollbwysig ar gyfer cynnig cyfleoedd hyfforddiant a pherfformio newydd i’r myfyrwyr
a sicrhau bod yr artistiaid ifanc mwyaf dawnus yn gallu fforddio cost hyfforddiant.
Cynhyrchu incwm
Collwyd dros 40% o’r incwm y cyllidebwyd amdano o weithgareddau masnachol yn 2019/20 o
ganlyniad uniongyrchol y tarfu, ac mae colledion tebyg nawr wedi’u rhagweld yn 2020/21 gan fod
disgwyl i’r tarfu hwn barhau tan o leiaf ddiwedd 2020. Mae’r Coleg wedi parhau i aros mewn cysylltiad
agos â’i gwsmeriaid masnachol arferol a’i gynulleidfaoedd ac mae’r Ymddiriedolwyr yn parhau’n
hyderus y bydd yr incwm hwn yn cael ei adfer yn gyflym ac yn gryf unwaith y bydd y cyfyngiadau yn
caniatáu hynny.
Difidendau
Nid yw’r Cyfarwyddwyr yn argymell talu difidend parthed y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf
2020 (2019 - dim).
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3.7. 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 adroddiad yr Ymddiriedolwyr (sy’n cynnwys yr Adroddiad
Strategol). Cyflwynir sefyllfa ariannol y Coleg, ei lif arian, hylifedd a benthyciadau yn y Datganiadau
Ariannol a’r Nodiadau sy’n cyd-fynd â hwy.
Mae’r datganiadau ariannol wedi cael eu paratoi ar sail busnes gweithredol y mae’r Cyfarwyddwyr yn
teimlo sy’n briodol am y rhesymau canlynol.
Mae’r Cyfarwyddwyr wedi paratoi rhagolygon llif arian am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o ddyddiad
cymeradwyo’r datganiadau ariannol hyn. Ar ôl adolygu’r rhagolygon hyn barn y Bwrdd yw, o roi
ystyriaeth i ostyngiad difrifol ond tebygol, yn cynnwys yr effaith a ragwelir oherwydd COVID-19, y
bydd gan y Coleg ddigon o arian i gyflawni’i rwymedigaethau wrth iddynt ddod yn ddyledus dros y
cyfnod o ddeuddeg mis o ddyddiad cymeradwyo’r datganiadau ariannol (y cyfnod asesu busnes
gweithredol).
Mae’r Cyfarwyddwyr hefyd wedi trafod, gyda Barclays, ddiwygiadau i rai cyfamodau perfformiad
ariannol penodol sy’n gysylltiedig i fenthyciad wedi’i warantu, a fydd yn galluogi’r Coleg i barhau i
weithredu heb dorri unrhyw rai o’r amodau hyn. Mae’r trafodaethau hyn yn dod at eu terfyn a chânt
eu gwneud yn ffurfiol yn drefniadau cyfreithiol rwymol gyda Barclays.
O ganlyniad, mae’r Bwrdd yn hyderus y bydd gan y Coleg ddigon o arian i barhau i gyflawni ei
rwymedigaethau wrth iddynt ddod yn ddyledus am o leiaf deuddeg mis o ddyddiad cymeradwyo’r
datganiadau ariannol ac felly mae wedi paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol.
3.8.

Datganiad Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Fewnol

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i arddangos arfer gorau ym mhob agwedd ar lywodraethu corfforaethol.
Mae’r crynodeb hwn yn disgrifio’r modd y mae’r Coleg wedi defnyddio’r egwyddorion a nodir yng
Nghod Llywodraethu Corfforaethol y DU a gyhoeddwyd gan y Cyngor Adrodd Ariannol ym mis
Mehefin 2010. Ei ddiben yw cynorthwyo darllenydd yr adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol i
ddeall sut mae’r egwyddorion wedi cael eu defnyddio. Ym marn y Cyfarwyddwyr, mae’r Coleg yn
cydymffurfio â holl ddarpariaethau’r Cod, i’r graddau y maent yn berthnasol i’r Sector Addysg Uwch,
ac mae wedi cydymffurfio drwy gydol y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2020 a hyd at ddyddiad
arwyddo’r adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol.
Mae’r Coleg yn adolygu, yn flynyddol o leiaf, effeithiolrwydd y system rheolaeth fewnol.
Cyflogeion
Rhoddir ystyriaeth lawn bob amser i geisiadau am swyddi gan unigolion anabl, gan ystyried
cymwyseddau a galluoedd priodol yr ymgeisydd dan sylw. Os bydd aelod staff yn dod yn anabl, gwneir
pob ymdrech i sicrhau bod ei gyflogaeth gyda’r Cwmni’n parhau a bod yr hyfforddiant priodol yn cael
ei drefnu. Polisi’r Cwmni yw y dylai hyfforddiant, datblygiad gyrfa a dyrchafiad unigolyn sydd ag
anabledd fod, cyn belled â phosibl, union yr un fath ag ydyw ar gyfer unigolyn sydd heb anabledd.
Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda chyflogeion neu eu cynrychiolwyr, gyda’r nod bod eu barn yn cael ei
ystyried pan fydd penderfyniadau’n cael eu gwneud sy’n debygol o effeithio ar eu buddiannau.
Cyfathrebir gyda’r holl gyflogeion drwy gyfarfodydd staff tymhorol a negeseuon e-bost rheolaidd.
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Datganiad o gyfrifoldebau’r Cyfarwyddwyr
Yr Ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn Gyfarwyddwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cyfyngedig at ddiben
cyfraith cwmnïau) sy’n gyfrifol am baratoi Adroddiad y Cyfarwyddwyr (gan gynnwys yr Adroddiad
Strategol) a’r datganiadau ariannol yn unol â chyfraith a rheoliadau priodol.
Mae cyfraith cwmnïau’n ei gwneud hi’n ofynnol i’r Ymddiriedolwyr baratoi datganiadau ariannol ar
gyfer pob blwyddyn ariannol. O dan y gyfraith honno mae’r Ymddiriedolwyr wedi paratoi datganiadau
ariannol y cwmni elusennol yn unol ag Arfer Cyfrifyddu Cymeradwy'r Deyrnas Unedig (Safonau
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig a chyfraith briodol), Deddf Cwmnïau 2006, the Datganiad Arfer
Cymeradwy - Cyfrifyddu mewn Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch 2019 a safonau cyfrifyddu priodol
eraill. Hefyd, o fewn telerau ac amodau’r Memorandwm Ariannol a gytunwyd rhwng y cwmni
elusennol a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ac o dan ddeddf cwmnïau, ni ddylai’r
Ymddiriedolwyr gymeradwyo’r datganiadau ariannol oni bai eu bod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun
cywir a theg o gyflwr materion y cwmni elusennol ac o’r adnoddau sy’n dod i mewn a defnydd
adnoddau, yn cynnwys yr incwm a’r gwariant, y cwmni elusennol ar gyfer y cyfnod hwnnw. Wrth
baratoi’r datganiadau ariannol hyn, mae gofyn i’r Ymddiriedolwyr wneud y canlynol:






dewis polisïau cyfrifyddu addas ac yna eu defnyddio’n briodol
cadw at ddulliau ac egwyddorion y Datganiad Arfer Cymeradwy - Cyfrifyddu mewn
Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch 2019
llunio barn a gwneud amcangyfrifon sy’n rhesymol ac yn ddarbodus
datgan a yw Safonau Cyfrifyddu’r DU priodol wedi cael eu dilyn, yn amodol ar unrhyw
amrywiad materol a ddatgelwyd ac a eglurwyd yn y datganiadau ariannol
paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol oni bai ei bod yn amhriodol i dybio
y bydd y cwmni elusennol yn parhau mewn busnes

Cymerodd yr Ymddiriedolwyr gamau rhesymol i gyflawni eu cyfrifoldebau parthed y canlynol:











cadw cofnodion cyfrifyddu digonol sy’n dangos ac yn egluro trafodion y cwmni elusennol a
datgelu gyda chywirdeb rhesymol ar unrhyw adeg sefyllfa ariannol y cwmni elusennol a’i
alluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â Deddf Cwmnïau 2006,
Datganiad Arfer Cymeradwy - Cyfrifyddu mewn Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch 2019 a
safonau cyfrifyddu perthnasol eraill
sicrhau bod cyllid gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn cael ei ddefnyddio dim ond at y
diben y’i rhoddwyd ac yn unol â’r Memorandwm Ariannol gyda’r Cyngor Cyllido ac unrhyw
amodau eraill y gallai’r Cyngor Cyllido o bryd i’w gilydd eu rhagnodi
sicrhau bod rheolaethau ariannol a rheoli priodol ar waith i ddiogelu cyllid cyhoeddus a chyllid
o ffynonellau eraill
diogelu asedau’r cwmni elusennol
sicrhau bod y gweithgareddau codi arian a gynhelir gan y Coleg yn unol â’r canllawiau a nodir
yn y Cod Llywodraethu Elusennau a chanllawiau CC20 a CC3 y Comisiwn Elusennau
atal a datgelu twyll ac unrhyw afreoleidd-dra arall
sicrhau rheolaeth economaidd, effeithlon ac effeithiol adnoddau a gwariant y cwmni
elusennol.

Mae’r Cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gynnal hygrededd gwefan y cwmni elusennol. Gall deddfwriaeth
yn y Deyrnas Unedig sy’n llywodraethu paratoi a lledaenu datganiadau ariannol fod yn wahanol i
ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill.
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Datganiad datgelu gwybodaeth i archwilwyr
Yn achos pob Cyfarwyddwr oedd mewn swydd ar y dyddiad cymeradwyo’r Adroddiad y
Cyfarwyddwyr, mae’r canlynol yn berthnasol;
(a) cyn belled bod yr ymddiriedolwyr yn ymwybodol, nid oes gwybodaeth archwilio
berthnasol nad yw archwilwyr y cwmni elusennol yn ymwybodol ohoni
(b) mae ef/fi wedi cymryd pob cam y dylai fod wedi’u cymryd fel Ymddiriedolwr er mwyn
gwneud ei hun yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i sicrhau bod
archwilwyr y cwmni elusennol yn ymwybodol o’r wybodaeth honno.

Indemniadau’r Cyfarwyddwyr
Fe wnaeth y Cwmni brynu a chynnal drwy gydol y flwyddyn ariannol yswiriant atebolrwydd
Cyfarwyddwyr a Swyddogion parthed ei hun a’i Gyfarwyddwyr.
Roedd hyn hefyd mewn grym ar ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol.

Archwilwyr Annibynnol
Penodwyd yr archwilwyr, KPMG LLP, ym mis Mai 2020 ac maent wedi nodi eu parodrwydd i barhau
yn y swydd, a bydd datrysiad yn ymwneud â’u hail-benodi yn cael ei gynnig yng nghyfarfod y Bwrdd
yn y dyfodol.
Drwy orchymyn y Bwrdd

W D Callaway
Ysgrifennydd Cwmni
30 Tachwedd 2020
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(a)

Y Cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am gynnal ac am hygrededd gwefan Coleg Brenhinol Cerdd a
Drama Cyfyngedig. Nid yw’r gwaith a wnaed gan yr archwilwyr yn cynnwys ystyried y
materion hyn ac yn unol â hynny nid yw’r archwilwyr yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw
newidiadau a allai fod wedi digwydd i’r datganiadau ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno’n
wreiddiol ar y wefan.

(b)

Gall deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy’n llywodraethu paratoi a lledaenu datganiadau
ariannol fod yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill.
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ATODIAD TECHNEGOL – DATGANIADAU ARIANNOL
Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i Fwrdd Llywodraethwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama
Cyfyngedig
Barn
Rydym wedi archwilio datganiadau Ariannol Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cyfyngedig (“y Coleg”) ar
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2020 sy’n cynnwys y Datganiad o Incwm a Gwariant
Cynhwysfawr, y Datganiad o Newidiadau mewn Cronfeydd Wrth Gefn, Mantolenni, y Datganiad Llif
Arian a nodiadau cysylltiedig, yn cynnwys y polisïau cyfrifyddu yn yr adran sail y paratoi.
Yn ein barn ni mae’r datganiadau ariannol:
 yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr materion y Coleg ar 31 Gorffennaf 2020, ac o incwm a gwariant,
enillion a cholledion, newidiadau mewn cronfeydd wrth gefn a llifau arian y Coleg ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; ac
 maent wedi’u paratoi’n gywir yn unol â safonau cyfrifyddu’r DU, yn cynnwys FRS 102 Y Safon
Adrodd Ariannol sy’n berthnasol i’r DU a Gweriniaeth Iwerddon, a’r Datganiad Arfer Cymeradwy Cyfrifyddu mewn Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch 2019; ac
 maent wedi’u paratoi’n unol â gofynion Deddf Cwmnïau 2006.
Sail ar gyfer barn
Cynhaliom ein harchwiliad yn unol â’r Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol (DU) (“ISAs (DU)”) a chyfraith
berthnasol. Disgrifir ein cyfrifoldebau isod. Rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol o dan, ac
rydym yn annibynnol ar y Coleg yn unol â, gofynion moesegol y DU yn cynnwys Safon Moesegol FRC.
Rydym o’r farn bod y dystiolaeth archwilio yr ydym wedi’i chael yn rhoi sail ddigonol a phriodol ar
gyfer ein barn.
Busnes gweithredol
Mae’r Cyfarwyddwyr wedi paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol gan nad ydynt yn
bwriadu diddymu’r Coleg neu roi gorau i’w gweithrediadau ac, fel y maent wedi dod i gasgliad, mae
sefyllfa ariannol y Coleg yn golygu bod hyn yn realistig. Maent hefyd wedi dod i gasgliad nad oes
unrhyw ansicrwydd materol a allai fod wedi taflu amheuaeth sylweddol ar eu gallu i barhau fel busnes
gweithredol am o leiaf blwyddyn o ddyddiad cymeradwyo’r datganiadau ariannol (“y cyfnod busnes
gweithredol”).
Mae gofyn i ni adrodd i chi os ydym wedi dod i gasgliad bod y defnydd o’r sail busnes gweithredol o
gyfrifyddu yn amhriodol neu os oes unrhyw ansicrwydd materol na ddatgelwyd a allai daflu
amheuaeth sylweddol ar ddefnydd y sail honno am gyfnod sy’n ymestyn am flwyddyn o leiaf o
ddyddiad cymeradwyo’r datganiadau ariannol. Yn ein gwerthusiad o gasgliadau’r Cyfarwyddwyr,
gwnaethom ystyried y risgiau cynhenid i fodel busnes y Coleg, a dadansoddi sut y gallai’r risgiau hynny
effeithio ar adnoddau ariannol y Coleg neu’r gallu i barhau gweithrediadau dros y cyfnod busnes
gweithredol. Nid oes gennym unrhyw beth i adrodd yn ei gylch parthed hyn.
Fodd bynnag, gan na allwn ragfynegi’r holl ddigwyddiadau neu amgylchiadau yn y dyfodol ac
oherwydd y gall digwyddiadau dilynol arwain at ganlyniadau sy’n anghyson â barn a oedd yn rhesymol
pan y’i lluniwyd, nid yw diffyg cyfeiriad at ansicrwydd materol yn yr adroddiad archwilwyr hwn yn
gwarantu y bydd y Coleg yn parhau i weithredu.
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Gwybodaeth arall
Y Cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am yr holl wybodaeth arall, sy’n cynnwys yr Adolygiad Strategol ac
Adroddiad y Llywodraethwyr a’r Datganiad Llywodraethu Corfforaethol. Nid yw ein barn ar y
datganiadau ariannol yn cwmpasu’r holl wybodaeth arall ac, yn unol â hynny, nid ydym yn mynegi
barn archwilio neu unrhyw gasgliadau sicrwydd yn hyn o beth.
Ein cyfrifoldeb yw darllen y wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, ystyried a yw’r wybodaeth ynddi,
yn seiliedig ar ein gwaith archwilio’r datganiadau ariannol, yn cynnwys camddatganiadau neu
anghysonderau materol gyda’r datganiadau ariannol neu ein gwybodaeth archwilio. Ar sail y gwaith
hwnnw’n unig:




nid ydym wedi canfod unrhyw gamddatganiadau materol yn y wybodaeth arall
yn ein barn ni mae’r wybodaeth a roddir yn yr Adroddiad Strategol ac yn Adroddiad y
Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gyson â’r datganiadau ariannol
yn ein barn ni mae’r adroddiad wedi’i baratoi yn unol â Deddf Cwmnïau 2006.

Materion y mae gofyn i ni adrodd arnynt drwy eithriad
O dan Ddeddf Cwmnïau 2006 mae gofyn i ni adrodd i chi os, yn ein barn ni:






na chadwyd cofnodion cyfrifyddu priodol gan y Coleg, neu os nad yw ffurflenni cyfrifyddu sydd
eu hangen ar gyfer ein harchwiliad wedi cael eu derbyn o ganghennau na wnaethom ymweld â
hwy; neu
nad yw datganiadau ariannol y Coleg yn cytuno â’r cofnodion a’r ffurflenni cyfrifyddu; neu
na ddatgelwyd gwybodaeth am gydnabyddiaeth ariannol cyfarwyddwyr a ddynodir yn y gyfraith;
neu
nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac eglurhad sydd ei angen arnom ar gyfer ein
harchwiliad.

Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd yn hyn o beth.
Cyfrifoldebau’r Cyfarwyddwr
Fel yr esbonnir mewn rhagor o fanylder yn eu datganiad sydd i’w weld ar dudalen 16, mae’r
Cyfarwyddwyr y gyfrifol am: baratoi’r datganiadau ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun
cywir a theg; y rheolaethau mewnol y maent hwy’n penderfynu sy’n angenrheidiol er mwyn gallu
paratoi datganiadau ariannol sy’n rhydd o gamddatganiad materol, boed hynny oherwydd twyll neu
wall; asesu gallu’r grŵp a’r Coleg i barhau fel busnes gweithredol, gan ddatgelu, fel sy’n briodol,
faterion sy’n ymwneud â busnes gweithredol; a defnyddio’r sail cyfrifyddu busnes gweithredol oni bai
eu bod naill ai’n bwriadu diddymu’r grŵp neu’r Coleg neu’n rhoi’r gorau i weithredu, neu nad oes
ganddynt ddewis arall ond gwneud hynny.
Cyfrifoldebau’r Archwilwyr
Ein hamcanion yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch a yw’r datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd yn
rhydd o unrhyw gamddatganiadau materol, boed hynny oherwydd twyll neu wall, ac i gyhoeddi
adroddiad archwiliwr sy’n cynnwys ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd ond
nid yw’n warant y bydd archwiliad a gynhelir yn unol ag ISAs (UK) bob amser yn canfod camddatganiad
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perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall camddatganiadau fod o ganlyniad i dwyll neu wall, a chânt eu
hystyried yn faterol os gellid disgwyl yn rhesymol iddynt, yn unigol neu gyda’i gilydd, ddylanwadu ar
benderfyniadau economaidd defnyddwyr ar sail y datganiadau ariannol hyn
Rhoddir
disgrifiad
llawnach
o’n
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.

cyfrifoldebau

ar

wefan

FRC

yn

Diben ein gwaith archwilio ac i bwy rydym yn gyfrifol
Gwneir yr adroddiad hwn i aelodau’r cwmni, fel corff, yn unig yn unol â Phennod 3 Rhan 16 Deddf
Cwmnïau 2006. Cynhaliwyd ein gwaith archwilio fel y gallwn ddatgan wrth aelodau’r cwmni y
materion hynny y mae gofyn i ni eu datgan wrthynt mewn adroddiad archwilwyr ac at ddim diben
arall. I’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn tybio cyfrifoldeb i
unrhyw un oni bai am aelodau’r Coleg, fel corff, am yr adroddiad hwn, neu am y farn yr ydym wedi
dod iddi.

Rees Batley
ar gyfer ac ar ran KPMG LLP, Archwilydd Statudol
Cyfrifwyr Siartredig
3 Sgwâr y Cynulliad
Ceir Britannia
Caerdydd
CF10 4AX
01 Rhagfyr 2020
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Nodiadau i’r datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2020

1

Sail y Paratoi

Paratowyd y datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol o dan y confensiwn cost hanesyddol, a
ddiwygiwyd drwy ailbrisio buddsoddiadau gwaddol, yn unol â Deddf Cwmnïau 2006, fel yr addaswyd
i’r Datganiad Arfer Cymeradwy (SORP): Cyfrifyddu mewn Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch 2019
ac yn unol â’r Safonau Adrodd Ariannol. Mae’r Coleg yn endid budd cyhoeddus ac felly mae wedi
defnyddio gofyniad budd cyhoeddus perthnasol FRS102, y safon adrodd ariannol sy’n briodol i’r DU a
Gweriniaeth Iwerddon (FRS 102). Mae’r prif bolisïau cyfrifyddu wedi’u nodi isod ac fe’u defnyddiwyd
yn gyson drwy gydol y flwyddyn.
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 adroddiad yr Ymddiriedolwyr (sy’n cynnwys y Cynllun
Strategol). Cyflwynir sefyllfa ariannol y Coleg, ei lif arian, hylifedd a benthyciadau yn y datganiadau
Ariannol a’r Nodiadau sy’n cyd-fynd â hwy.
Paratowyd y datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol y mae’r Cyfarwyddwyr yn ystyried yn
briodol am y rhesymau canlynol.
Mae’r Cyfarwyddwyr wedi paratoi rhagolygon llif arian am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o ddyddiad
cymeradwyo’r datganiadau ariannol hyn. Ar ôl adolygu’r rhagolygon hyn barn y Bwrdd yw, o roi
ystyriaeth i ostyngiad difrifol ond tebygol, yn cynnwys yr effaith a ragwelir oherwydd COVID-19, y
bydd gan y Coleg ddigon o arian i gyflawni’i rwymedigaethau wrth iddynt ddod yn ddyledus dros y
cyfnod o ddeuddeg mis o ddyddiad cymeradwyo’r datganiadau ariannol (y cyfnod asesu busnes
gweithredol).
Mae’r Cyfarwyddwyr hefyd wedi trafod, gyda Barclays, ddiwygiadau i rai cyfamodau perfformiad
ariannol penodol sy’n gysylltiedig i fenthyciad wedi’i warantu, a fydd yn galluogi’r Coleg i barhau i
weithredu heb dorri unrhyw rai o’r amodau hyn. Mae’r trafodaethau hyn yn dod at eu terfyn a chânt
eu gwneud yn ffurfiol yn drefniadau cyfreithiol rwymol gyda Barclays.
O ganlyniad, mae’r Bwrdd yn hyderus y bydd gan y Coleg ddigon o arian i barhau i gyflawni ei
rwymedigaethau wrth iddynt ddod yn ddyledus am o leiaf deuddeg mis o ddyddiad cymeradwyo’r
datganiadau ariannol ac felly mae wedi paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol.
2
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Cyllido
Mae’r Cyfarwyddwyr wedi asesu priodoldeb y busnes gweithredol at ddiben y datganiadau ariannol
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2020 ac, ar sail Strategaeth Ariannol ddiwygiedig a
gytunwyd ym mis Mehefin 2019 ac a adolygwyd y flwyddyn hon, gall y Bwrdd gadarnhau gallu’r Coleg
i barhau fel busnes gweithredol. Nid yw’r datganiadau ariannol yn cynnwys yr addasiadau a fyddai eu
hangen pe bai’r Coleg yn methu â pharhau fel busnes gweithredol.
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Cydnabyddiaeth incwm
Cydnabyddir incwm gan ffioedd hyfforddi dros y cyfnod y mae’r myfyrwyr yn astudio ac maent yn
cynnwys yr holl ffioedd a godir ar y myfyrwyr neu eu noddwyr. Pan fo swm y ffi hyfforddi wedi cael ei
leihau oherwydd disgownt am daliad prydlon, dangosir incwm derbyniadwy yn net o’r disgownt.
Credydir incwm o werthu nwyddau a gwasanaethau i’r Datganiad Cyfunol o Incwm a Gwariant
Cynhwysfawr pan gyflenwir y nwyddau neu’r gwasanaethau i’r cwsmeriaid allanol neu pan fo telerau’r
contract wedi’u bodloni.
Credydir incwm buddsoddiad i’r cyfrif incwm a gwariant
Cyllido Grant
Cydnabyddir grantiau llywodraeth, yn cynnwys grant bloc y cyngor cyllido, yn incwm dros y cyfnodau
y mae’r Coleg yn cydnabod y costau cysylltiedig ar gyfer y diben y rhoddwyd y grant ar ei gyfer. Pan
fo rhan o grant llywodraeth yn ohiriedig, fe’i cydnabyddir fel incwm gohiriedig o fewn credydwyr ac
fe’i dyrennir rhwng credydwyr sy’n ddyledus o fewn blwyddyn ac yn ddyledus ar ôl blwyddyn fel sy’n
briodol.
Rhoddion a Gwaddolion
Rhoddion a gwaddolion yw trafodion sydd ddim yn gyfnewid heb amodau cysylltiedig â pherfformiad.
Cydnabyddir rhoddion a gwaddolion gyda chyfyngiadau a osodwyd gan y rhoddwr yn incwm pan fydd
gan y Coleg hawl i’r cyllid. Cedwir incwm o fewn y gronfa wrth gefn â chyfyngiadau nes y caiff ei
ddefnyddio yn unol â chyfyngiadau o’r fath. Cydnabyddir rhoddion heb gyfyngiadau yn incwm pan
fydd gan y Coleg yr hawl i’r cyllid.
Cofnodir incwm buddsoddiad ac arbrisiant gwaddolion yn incwm yn y flwyddyn y mae’n digwydd a
naill ai fel incwm â chyfyngiadau neu heb gyfyngiadau yn ôl y telerau a roddwyd ar y gronfa waddol
unigol.
Mae tri phrif fath o roddion a gwaddolion a nodir yn y cronfeydd wrth gefn:
1. Rhoddion gyda chyfyngiadau – mae’r rhoddwr wedi nodi’n benodol bod yn rhaid defnyddio’r
rhodd ar gyfer amcan penodol
2. Gwaddolion parhaol heb gyfyngiadau – mae’r rhoddwr wedi nodi bod y gronfa i gael ei
buddsoddi’n barhaol i greu ffrwd incwm er budd cyffredinol y Coleg
3. Gwaddolion gyda chyfyngiadau – mae’r rhoddwr wedi nodi bod y gronfa i gael ei buddsoddi’n
barhaol i greu ffrwd incwm i’w ddefnyddio ar gyfer amcan penodol
Grantiau cyfalaf
Cydnabyddir grantiau cyfalaf llywodraeth yn incwm dros oes ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased o dan
ddull croniadau. Cydnabyddir grantiau cyfalaf eraill yn incwm pan fydd y Coleg â’r hawl i’r arian yn
ddarostyngedig i unrhyw amodau perfformio yn cael eu bodloni.
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Cyfrifyddu ar gyfer buddion ymddeoliad
Y ddau brif gynllun pensiwn ar gyfer staff y Coleg yw’r Cynllun Pensiwn Athrawon (TPS) a Chronfa
Bensiwn Rhondda Cynon Taf (RCTPF), sy’n Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS). Cynllun buddion
diffiniedig a ariennir yn allanol yw RCTPF.
Nid yw’n bosibl nodi cyfran pob sefydliad o’r rhwymedigaethau sylfaenol parthed TPS ac felly
cyfrifyddir cyfraniadau i’r cynllun fel petai hwn yn gynllun cyfraniad diffiniedig, y gost wedi’i
chydnabod o fewn y datganiad incwm yn cyfateb i’r cyfraniadau sy’n daladwy i’r cynllun ar gyfer y
cyfnod.
Buddion Cyflogaeth
Cydnabyddir budd cyflogaeth byrdymor megis cyflogau ac absenoldebau digolledol fel gwariant yn y
flwyddyn y rhoddodd y cyflogeion wasanaeth i’r Coleg. Budd unrhyw fuddion nas defnyddiwyd yn
cronni ac yn cael eu mesur fel y swm ychwanegol y mae’r Coleg yn disgwyl ei dalu o ganlyniad i
hawliad heb ei ddefnyddio.
Darpariaeth ar gyfer Ymddeoliadau Cynnar
Mae’r Cwmni’n cadw darpariaeth i dalu costau pensiwn sy’n codi o’r blynyddoedd gwasanaeth
ychwanegol a roddir i rai aelodau staff sy’n ymddeol yn gynnar.
Sefydlir darpariaethau a chodir y costau cysylltiedig i’r cyfrif incwm a gwariant pan fo gan y Coleg
rwymedigaeth gyfreithiol neu trwy ddehongliad. Mae’r ddarpariaeth yn ymwneud â threfniadau
pensiwn athrawon heb eu hariannu uwch a sefydlwyd gan y Coleg. Buddiannau terfynu yw’r rhain a
wneir yn seiliedig ar ddisgresiwn pan fydd ymddeoliad cynnar, parthed y Cynllun Pensiwn Athrawon.
Lesoedd Gweithredu
Codir costau parthed lesoedd gweithredu ar sail llinell syth dros dymor y les. Gwasgarir unrhyw
bremiymau neu gymhellion les dros isafswm tymor y les.
Asedau Diriaethol Sefydlog
Cofnodir asedau diriaethol sefydlog yn wreiddiol ar y pris prynu, yn cynnwys TAW anadferadwy,
costau achlysurol caffaeliad, llai dibrisiad cronedig.
Darperir dibrisiad ar yr holl asedau diriaethol sefydlog ar gyfraddau a gyfrifir hyd cost dileu, llai y
gwerth gweddilliol a amcangyfrifir ar gyfer pob ased, yn gyson dros ei hoes ddefnyddiol, fel y nodir
isod. Codir dibrisiad am flwyddyn lawn o fewn y flwyddyn y daw’r ased honno ar gael i’w defnyddio.
Adolygir pob ased sefydlog ar gyfer arwyddion amhariad ar bob dyddiad mantolen.
Tir ac adeiladu
Bydd tir ac adeiladu a etifeddir gan Gorfforaeth Addysg Uwch Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
yn cael ei datgan yn y fantolen ar ei werth llyfr net pan y’i trosglwyddir.
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Ar 1 Awst 2014 cafodd oes asedau eu hailasesu a phennwyd cyfraddau dibrisiant diwygiedig i’r gwerth
llyfr net nesaf ar y dyddiad hwnnw. Mae’r adeilad Raymond Edwards gwreiddiol yn cael ei ddibrisio
dros 35 mlynedd, gyda’r cyfleusterau ychwanegol yn cael eu dibrisio dros 50 o flynyddoedd, sef yr oes
economaidd ddefnyddiol gweddilliol disgwyliedig.
Mae tir wedi cael ei ailbrisio i werth teg pan newidiwyd i’r SORP Addysg Bellach ac Uwch 2015, gan
arwain ar gronfa ailbrisio wrth gefn gwerth £1,819,000. Ni ddibrisir tir, boed yn rhydd-ddaliadol neu’n
lesddaliadol, gan y credir bod ganddo oes ddefnyddiol ddiderfyn.
Dibrisir adeiladau lesddaliadol hir dros y byrraf o dymor y les a’r oes ddefnyddiol ddisgwyliedig.
Cyfalafir adeiladau sy’n cael eu codi yn ôl cost. Cyfalafir llog ar fenthyciadau a ddefnyddir i gyllido
prosiectau cyfalaf hyd nes y deuir â phrosiectau o’r fath i ddefnydd. Ni chodir dibrisiad, hyd y flwyddyn
y deuir ag adeiladau sy’n cael eu codi i ddefnydd.
Gosodiadau, ffitiadau ac offer a pheiriannau
Cydnabyddir eitemau sy’n costio llai na de minimums o £300 fesul eitem unigol, fel gwariant. Caiff yr
holl offer arall ei gyfalafu.
Bydd offer a gyfalafir yn cael ei ddatgan ar gost, yn cynnwys TAW anadferadwy, ac fe’i dibrisir dros ei
oes ddefnyddiol, fel a ganlyn:
Gosodiadau a ffitiadau
- 7 mlynedd llinell syth
Peiriannau ac offer
- rhwng 3-10 mlynedd llinell hir
Asedau Treftadaeth
Asedau diriaethol yw asedau treftadaeth sydd â rhinwedd hanesyddol, artistig, gwyddonol,
technolegol, geoffisegol neu amgylcheddol a ddelir ac a gynhelir yn bennaf oherwydd eu cyfraniad i
wybodaeth a diwylliant. Asedau treftadaeth yw’r asedau hynny a fwriedir i gael eu cadw mewn
ymddiriedaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol oherwydd eu cysylltiadau diwylliannol, amgylcheddol
a hanesyddol.
Mae asedau treftadaeth sydd wedi’u caffael ers ffurfio’r Coleg wedi cael eu cyfalafu i’r fantolen ar y
gost wreiddiol. Cofnodir asedau treftadaeth a roddwyd ar bris a amcangyfrifir ar ddyddiad y rhodd oni
bai nad yw hynny’n ymarferol, ac os felly gwneir y datgeliadau priodol am natur a maint y rhoddion
hynny. Mewn cyfnodau dilynol, delir asedau treftadaeth ar gost llai unrhyw amhariad a nodir.
Mae gwybodaeth am brisiad asedau treftadaeth wedi’i rhoi yn nodyn 11.
Buddsoddiadau
Delir buddsoddiadau ar werth teg gyda symudiadau’n cael eu cydnabod yn incwm a gwariant.
Arian parod
Mae arian parod yn cynnwys arian mewn llaw a buddsoddiadau sy’n cyfateb i arian parod.
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Buddsoddiadau sy’n cyfateb i arian parod yw buddsoddiadau byrdymor hynod hylifol y gellir eu trosi’n
hawdd yn symiau hysbys o arian parod gyda risg ansylweddol o newid mewn gwerth.

Trethiant
Elusen sydd wedi’i chofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau rhif 1139282 yw’r Coleg ac felly mae’n
elusen gydag ystyr Paragraff 1 Atodlen 6 Deddf Cyllid 2010. Yn unol â hynny, mae’r Coleg o bosibl
wedi’i eithrio rhag trethiant parthed incwm neu enillion cyfalaf a dderbynnir o fewn categorïau a
gwmpesir gan Adrannau 478 i 488 Deddf Trethi Corfforaethol 2010 (CTA 2010) (a ddeddfwyd yn
flaenorol yn Adran 505 Deddf Incwm a Threthi Corfforaethol 1988 (ICTA)) neu Adran 256 Deddf
Trethiant Enillion Trethadwy 1992 i’r graddau bod incwm neu enillion o’r fath yn cael eu defnyddio’n
llwyr at ddibenion elusennol. Nid yw’r Coleg yn cael eithriad tebyg parthed Treth ar Werth.
Benthyciadau
Ystyrir benthyciadau sydd naill ai ddim yn cronni llog neu pan fo llog yn cael ei godi sy’n llai na chyfradd
y farchnad yn fenthyciadau consesiynol endid budd cyhoeddus. Cydnabyddir y benthyciadau hyn yn
wreiddiol ar y swm o arian parod a dderbyniwyd ac yna fe’u haddasir i adlewyrchu’r llog cronedig
taladwy.
Cronfeydd wrth gefn
Dosbarthir cronfeydd wrth gefn fel rhai gyda chyfyngiadau neu heb gyfyngiadau. Mae cronfeydd
gwaddol wrth gefn gyda chyfyngiadau yn cynnwys balansau sydd, drwy waddol i’r Coleg, yn cael eu
dal fel cronfa gyda chyfyngiad parhaol y mae’n rhaid i’r Coleg ei dal yn fytholbarhaus.
Mae cronfeydd wrth gefn gyda chyfyngiadau eraill yn cynnwys balansau lle mae’r rhoddwr wedi
dynodi diben penodol ac felly mae cyfyngiad ar sut y gall y Coleg ddefnyddio’r cronfeydd hyn.
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