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Cyflwyna'r ymddiriedolwyr, sef aelodau o'r Pwyllgor Gwaith, eu hadroddiad a'r adroddiadau ariannol

am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2014.

Strwythur, Tt efn Lywodraethol a Rheolaeth

Mae'r elusen yn cael ei rheoli gan ei memorandwm ac erthyglau, a fabwysiadwyd ar y 14eg o Fedi

1987, gydag addasiadau wedi'u dyddio Sed o Hydref 1996 a 2il o Hydref 1999.

Mae cyfraniad pob aelod o'r elusen wedi ei gyfyngu i Kl tuag at asedau os yw'r elusen yn cael ei

diddymu.

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol, sy'n golygu ei fod yn cael ei reoli ar bob lefel gan

wirfoddolwyr.

Ffurfiwyd Mudiad Meithrin i hybu a chefnogi addysg a datblygiad plant dan bump oed drwy'r Gymraeg

o fewn cylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi a meithrinfeydd.

Mae aelodaeth Mudiad Meithrin yn agored i bob cylch meithrin, cylch Ti a Fi, cylch cyfansawdd,

meithrinfa, ac unigolion, os ydynt-

~ Yn talu ffi aelodaeth yn flynyddol.

~ Yn cadw at amcanion a pholis'iau Mudiad Meithrin, ac

~ Yn achos y cylchoedd meithrin, cylchoedd cyfansawdd, meithrinfa a chylchoedd Ti a Fi, eu

bod wedi cofrestru yn unol a rheoliadau cyfreithiol yn derbyn cyfansoddiad sydd yn sicrhau
mai'r Gymraeg yn unig yw iaith weithredol y cylch, a bod y cylch yn derbyn unrhyw blentyn y
mae ei rieni yn dymuno Iddol iddi dderbyn ei ofal ac addysg blynyddoedd cynnar trwy
gyfrwng y Gymraeg.

Mae Mudiad Meithrin wedi ei rannu i 22 sir sydd a'u ffiniau yn cyfateb a ffiniau presennol Llywodraeth

Leol.

Y Pwyllgor Gwaith

Y Pwyllgor Gwaith yw corff llywodraethol Mudiad Meithrin a'i aelodau yw ymddiriedolwyr yr elusen.

Y Pwyllgor Gwaith yw cyngor llywodraethol yr elusen sydd yn ymgynghori gyda'r Is-bwyllgor Polisi ar
faterion polisi. Aelodau'r Pwyllgor Gwaith yw Swyddoglon y Mudiad, Cadeiryddion yr Is-bwyllgorau a

chynrychiolydd etholedig o bob talaith, Mae uwch staff y Mudiad hefyd yn mynychu'r Pwyllgor Gwaith

er mwyn adrodd ar gyflawniad a chynnig cyngor yn ol yr angen.

Mae'r Prif Weithredwr yn cael ei apwyntio gan y Swyddogion Cenedlaethol, ac ef sydd yn gofalu am

weithrediad dydd i ddydd y Mudiad. Cadarnhawyd y cynllun busnes gan y Pwyllgor Gwaith ar ol

ymgynghori gyda'r gwirfoddolwyr a staff. Mae'r cynllun busnes yn cynnwys targedau am bob adran, o
waith Mudiad Meithrin, ac fe'i hadolygir yn flynyddol dan oruchwyliaeth y Prif Weithredwr.



Mudiad Meithrin C n edi nt Mudi d Ys olion Meithin

Am fl dd n n diweddu 3I Mawrth 2 14

Adroddiad Bl n ddol r Ymddiriedol r

Y Pwyllgor Gwaith

Y Pwyllgor Gwaith yw corff llywodraethol Mudiad Meithrin. Mae aelodaeth y pwyllgor hwn yn rhoi

llais uniongyrchol a chyfartal i bob sir trwy gynrychiolaeth daleithiol.

Aelodaeth y Pwyllgor Gwaith:-

~ Swyddogion y Mudiad.
~ Cadeiryddion is-bwyllgorau'r Mudiad.

~ Tri chynrychiolydd talaith.

Nid yw aelodau'r Pwyllgor Gwaith yn cael derbyn tal na budd mewn unrhyw ffordd, ar wahan lie

caniateir hynny dan Erthyglau a Memorandwm y Cwmni.

Is-bwyllgorau'r Pwyllgor Gwaith

Mae'r Pwyllgor Gwaith yn dirprwyo ei waith i bum Is-bwyllgor, ac yn derbyn adroddiadau gan

gadeiryddion yr is-bwyllgorau hynny ymhob cyfarfod. Dyma is-bwyllgorau Mudiad Meithrin:-

~ Is-bwyllgor Polisi.
~ Is-bwyllgor Cyllid a Staffio.
~ Is-bwyllgor Ansawdd a Hyfforddiant.
~ Is-bwyllgor Cyhoeddusrwydd a Marchnata.
~ Is-bwyllgor Cynhwysiant.

Mae'r is-bwyllgorau yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn, ac yn adrodd yn ol i'r Pwyllgor Gwaith sydd

hefyd yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

Adolygiad risg

Mae bwrdd yr ymddiriedolwyr wedi adolygu'r risgiau penodol i'r Mudiad gan geisio rheoli'r risg drwy

fabwysiadu systemau priodol. Mae'r broses hon yn dilyn cofnod o'r prif risg, yn fewnol ac yn allanol.

Mae'r Is-bwyllgor Cyllid a Staffio yn sicrhau fod y risg yn cael ei reoli a. bod trefn mewn lie i sicrhau

hyn.

Gweithgareddau ac Arolwg Busnes

Prif weithgarwch y Mudiad yw darparu gofal ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg mewn meithrinfeydd,

cylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi, cylchoedd cyfansawdd a meithrinfa. Caiff y Mudiad ei ariannu

gan grantiau a ddosberthir fel cymorth staffio a chyfundrefnol ynghyd a grantiau uniongyrchol. Ystyria'r

Cyfarwyddwyr fod y canlyniadau am y flwyddyn a rhagolygon y cwmni a'r grwp i'r dyfodol yn foddhaol.

Canlyniadau am y cyfnod

Roedd y gwariant E45,553 dros incwm am y cyfnod (2013 - 6 I 02,039 yn fwy o wariant nag incwm).
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Nod ac egwyddorion yr elusen

Prif nod yr elusen a'i is-gwmn'iau yw hybu a hyrwyddo addysg a datblygiad plant dan bum mlwydd oed,
drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg mewn cylchoedd meithrin a chylchoedd Ti a Fi.

Nod Mudiad Meithrin yw rhoi cyfle i bob plentyn dan oed ysgol yng Nghymru fanteisio ar brofiadau

cyn-ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Mudiad Meithrin yn credu:

~ Bod yr laith Gymraeg o fantais i blant. Byddwn yn trefnu cymaint a phosibl o oriau cyswllt a

hi a defnyddio Cymraeg yn unig yng ngweithgareddau'r cylchoedd.
~ Bod chwarae yn sylfaenol i ddatblygiad plant yn gorfforol, yn emosiynol, yn gymdeithasol ac

yn ddeallusol. Byddwn yn sicrhau pob cyfle ar gyfer dysgu trwy chwarae yn y cylchoedd.
~ Bod plant gwaeth beth fo'u hangen, yn elwa o brofiadau cylch Ti a Fi a chylch meithrin.

Rydym yn croesawu plant ag anghenion arbennig.
~ Bod y teulu yn syifaen i ddatblygiad plant. Byddwn yn sicrhau pob cyfle i deuluoedd gefnogi

profiadau cyn ysgol eu plant, ac yn cynnig cefnogaeth ieithyddol a chymdeithasol i deuluoedd

trwy weithgareddau'r cylch Ti a Fi a chylch meithrin.
~ Bod gan blant yr hawl i ddisgwyl y bydd oedolion sydd yn gofalu amdanynt yn eu hamddiffyn

rhag camdriniaeth. Bydd y cylchoedd Ti a Fi a'r cylchoedd meithrin yn cydweithio a'r

gwasanaethau statudol i amddiffyn plant.
~ Bod dilyniant addysg Gymraeg yn hanfodol i bob plentyn sy'n mynychu ein cylchoedd.

I'r perwyl hwn, rydym yn galw am sefydlu ysgol Gymraeg o fewn cyrraedd hwylus i bob
plentyn.

Prif ddangosyddion perfformiad

Mae'r Mudiad yn defnyddio sawl dangosydd i adolygu ei berfformiad ariannol. Mae'r rhelyw o'r rhain

yn cynnwys cymharu'r perfformiad gyda disgwyliad cyllideb. Mae dau brif ddangosydd yn cael eu

defnyddio yn gyson fel a ganlyn:

Cyflogau yw prif gost yr elusen felly mae'n ceisio cadw o fewn 1% i'r gyllideb ar ddiwedd y

flwyddyn ariannol. Yr oedd cyflogau yn 59% o'r gwariant eleni (2013: 58%)

2. Mae gan bob is-gwmni a phrosiect gyllideb a tharged. Dylai pob prosiect gyfrannu o leiaf

12.5% o incwm tuag at y gost weinyddol. Yn gyfan gwbl (heb gynnwys incwm cyfalaf), mae

prosiectau cyfyngedig wedi cyfrannu 8. 1% (2013: 9.6%) o incwm tuag at weinyddiaeth

gyffredinol. Bu'r lleihad o ganlyniad i'r ffaith nad oes elfen o weinyddiaeth o fewn cytundeb

Uned y Gymraeg.

Budd cyhoeddus

Mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig gyda'i amcanion elusennol wedi eu nodi o fewn rheolau

Deddf Elusennau 2006 i gefnogi a chynorthwyo addysg a datblygiad plant dan bump oed drwy gyfrwng

y Gymraeg mewn cylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi, cylchoedd cyfansawdd a meithrinfeydd.

Darpara Mudiad Meithrin fudd cyhoeddus drwy help ariannol a chymorth bugeiliol i'w aelodau. Mae'r

rhan fwyaf o gylchoedd meithrin yn elusennau eu hunain. Mae cylchoedd meithrin yn agored i unrhyw

blentyn trwy Gymru, heb rwystr cymdeithasol, corfforol neu ymenyddol. Mae'r ffioedd y Cylchoedd

ar y raddfa isel er mwyn sicrhau eu bod o fewn cyrraedd ariannol i bob rhiant. Mewn rhai siroedd,
mae cymhorthdal ffioedd ar gael.

Mae'r cylchoedd yn taiu ffi cofrestru i Fudiad Meithrin, ac o'r herwydd yn gallu cael eu cynrychioli ar y
Pwyllgor Gwaith trwy system o gynrychiolaeth ranbarthol, a hefyd yng Nghyfarfod Blynyddol Mudiad

Meithrin. Gall unrhyw gylch ddod yn aelod o Fudiad Meithrin cyn belled a'i fod yn cytuno gydag
amodau'r aelodaeth.
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Polisi cronfeydd

Mae Mudiad Meithrin (yr elusen) yn ymdrechu i gadw gwerth tua chwe mis o wariant cyffredinol

mewn cronfeydd wrth gefn, sy'n cyfateb i 6800,000 mewn cronfeydd anghyfyngedig, heb eu clymu

mewn asedau nac wedi eu dynodi ar gyfer pwrpas arbennig. y lefel hwn, cred yr Ymddiriedolwyr y
gall yr elusen barhau mewn bodoiaeth am gyfnod byr pe byddai lleihad mewn incwm.

Yn 2011-12 rhoddwyd 650,000 mewn cronfa ddynodedig ar gyfer gwelliannau i'r adeiladau dros y 5
mlynedd nesaf. Cafodd 610,312 ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol yma (67,729 yn 2012-13).

Yn 2012-13, enderfynwyd fod angen ail-ddylunio'r wefan a'r fewnrwyd. Ym Mawrth 2013, neilltiwyd

cronfa o 629,951 ar gyfer y pwrpas yma. Cafodd yr arian ei wario yn y flwyddyn ariannol 2013-14.

Polisi buddsoddi

Mae polisi buddsoddi ar gyfer ymddiriedolwyr wedi ei gyfeirio gan y Memorandwm ac Erthyglau'r

Gymdeithas. Symudwyd y buddsoddiadau i ddwylo broceriaid yn 2011 ac mae gwelliant sylweddol yn

eu perfformiad ers hynny. Maent wedi buddsoddi mewn cymysgedd o stoc lywodraethol,
cyfranddaliadau a buddsoddiadau eraill i gyrraedd y gofyniad i gynhyrchu incwm. Gwnaethpwyd

incwm o 2.7% (2013: 2.3%) o werth y buddsoddiadau yn y flwyddyn a chynyddodd y buddsoddiadau

10.6% yn eu gwerth.

Polisi cyflogaeth

Mae'r elusen yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn defnyddio'r polisi i asesu haeddiant. Mae hyn er mwyn

gwneud yn siwr nad oes unrhyw ymgeisydd neu aelod o staff yn cael triniaeth llai ffafriol.

Mae'r elusen wedi cyflwyno rheolau cymhwysedd ar gyfer cael safon uchel ar draws yr elusen yn y
ffordd y mae'r unigolion yn delio gyda'i gilydd. Yn ychwanegol, mae rheolau wedi eu cyflwyno i wneud

yn siwr fod unigolion yn cael ei datblygu yn ol eu gallu a'u haeddiant. Bydd pob aelod o staff yn cael ei

hybu i ddatblygu ei botensial a'i dalentau, er mwyn sicrhau bod yr elusen yn elwa o'r gwaith mwyaf

effeithiol.

Is-gwmriiau

Mae'r cyfrifon sydd yn yr adroddiad yn cynrychioli'r canlyniad cyfnerthedig o'r elusen a'i is-gwmriiau,

Cam wrth Gam Cyf (CWG), Mabon a Mabli Cyf (MaM), a Meithrinfeydd Cymru Cyf (MCC). hied ac
amcanion yr is-gwmn'iau yma fel a ganlyn:

~ CWG - i hyfforddi oedolion mewn cymwysterau gofal plant;
~ MaM - gwerthiant nwyddau i'r cylchoedd;
~ MCC - gweithredu meithrinfeydd yr elusen.

Mae'r cwmn'iau yn rhoi eu helw i'r elusen drwy rodd gymorth.

Mae'r cwmni yn datblygu Cwmni Aden sydd yn edrych ar wells'r Gymraeg mewn darpariaethau

dwyieithog.



Mudiad Meithrin C n edi nt Mudiad Ys olion Meithin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

Adroddia Bl n d ol r Ymddiriedol r

Perfformiad y flwyddyn

Y prif newid yng ngweithrediad y Mudiad oedd penodi I I Arweinydd Cylchoedd Ti a Fi Teithiol i

ehangu a sicrhau dilyniant i addysg Gymraeg.

Mae Mudiad Meithrin yn hapus gyda pherfformiad y tri o'r is-gwmriiau ac yn deall yr angen i wahanu'r

busnes masnachol oddi wrth yr elusen.

Fe wnaeth Mabon a Mabli Cyf golled am y flwyddyn ariannol, ond llwyddwyd i sicrhau fod yn talu gwir

gostau'r busnes. Mae'n farchnad gystadleuol iawn a bu cwymp yn y elw gros. Bydd Mudiad Meithrin

Cyf yn dal i gefnogi Mabon a Mabli Cyf a hybu perfformiad y cwmni lie bo'r gallu.

Mae'r saith meithrinfal darpariaethau Meithrinfeydd Cymru yn perfformio yn dda, er bod lie i wella.

Yn 2014, ymgymerodd Meithrinfeydd Cymru a rhediad dwy ddarpariaeth newydd- Cylch Meithrin

Dechrau'n Deg Aberteifi ers Mehefin 2013 a Chylch Meithrin Dechrau'n Deg Garden City o Fedi

2013.

Er fod nifer yr ysgolion sydd yn derbyn gwasanaeth Cam wrth Gam wedi lleihau —bu cynnydd yn y
ni(er o ddysgwyr sydd yn cael eu hyfforddi drwy'r Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol.

Parti perthynol
Ariannir yr elusen yn bennaf gan Llywodraeth Cymru —Uned y Gymraeg mewn Addysg ac Adran

Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Cynlluniau i'r dyfodol

Bydd Hywel Jones y Prif Weithredwr yn ymddeol yn Awst 2014 ac yn cael ei olynu gan Dr Gwenllian

Lansdown Davles. Bydd Meithrinfeydd Cymru yn ehangu'r nifer o ddarpariaethau gan gymryd Cylch

Meithrin Aberporth a Chefneithin a Gorslas dan ei adain.

Bydd ffocws ar ehangu gwaith Cwmni Aden i ddarparu gwasanaethau iaith i ddarpariaethau

dwyieithog.

Gwirfoddolwyr

Mae'r elusen yn ddiolchgar iawn i'w wirfoddolwyr am eu holi wasanaeth yn cefnogi'r cylchoedd yn

lleol.
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Datganuad o Gyfrifoldebau'r Ymddiriedolwyr

Mae'r ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn gyfarwyddwyr Mudiad Meithrin i bwrpas cyfraith cwmni) yn

gyfrifol am gynhyrchu'r Adroddiad Blynyddol a'r datganiad cyllidol mewn cytundeb gyda'r gyfraith

cymwys a'r Ymarferiad Cyfrifo Cyffredinol Derbyniol Deyrnas Unedig (Egwyddorion Derbyniol

Cyfrifo Cyffredinol).

Mae cyfraith cwmriiau yn mynnu fod y cyfarwyddwyr yn darparu datganiadau cyllidol ar gyfer bob

blwyddyn ariannol, sy'n rhoi darlun teg o gyflwr y cwmni a'i is-gwmriiau, a'r derbyniadau a'r adnoddau

a dderbyniwyd gan gynnwys incwm a gwariant yr elusen a'r grwp am y cyfnod hwnnw. Wrth baratoi'r

datganiadau cyllidol, mae disgwyl i'r ymddiriedolwyr i:

~ Ddewis polisfau cyfrifyddol addas ac yna'u cymhwyso'n gyson;

~ Arsylwi trefnau ac egwyddorion y SORP elusennau;

~ Wneud dyfarniadau ac amcangyfrifon sy'n rhesymol a chall;

~ Ddarparu datganiadau cyllidol ar sail busnes hyfyw oni bai ei fod yn anaddas i gymryd yn ganiataol

y bydd y cwmni yn parhau mewn busnes;

~ Nodi a yw'r safonau cyfrifyddu priodol wedi cael ei ddilyn, a datganu ac esbonio yn yr adroddiad

blynyddol unrhyw ymadawiad o bwys.

Mae'r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gadw cyfrifon priodol sy'n datgelu gyda chywirdeb rhesymol ac ar

unrhyw adeg gyflwr cyllidol y cwmni a'r grwp ac yn eu galluogi i sicrhau fod y datganiadau cyllidol yn

cydsynio a Deddf Cwmriiau 2006. Maent hefyd yn gyfrifol am sicrhau asedau'r cwmni a'r grwp a gan

hynny i gymryd camau rhesymol i atal ac i ddarganfod twyll ac afreoleidd-dra arall

Nid yw'r ymddiriedolwyr yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth arall y dylai'r archwilwyr fod yn

ymwybodol ohono (fel y diffinnir dan Ran 418 o Ddeddf Cwmn'/au 2006) ynglJ/n a'r elusen a'i is-

gwmriiau. Mae'r ymddiriedolwyr wedi cymryd camau i wneud yn siwr eu bod yn ymwybodol o
unrhyw wybodaeth archwiliad a gwneud yn siwr fod yr archwilwyr yn ymwybodol o'r wybodaeth yma.

Mae'r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am y wybodaeth gorfforaethol a chyfrifo sydd wedi ei gynnwys ar

wefan yr elusen. Mae rheolau yn y Deyrnas Unedig ynglJ/n a pharatoi gwybodaeth a rhannu adroddiad

blynyddol yn gallu amrywio o'i gymharu a chyfreithiau eraill.

Archwilwyr

Mae erthyglau'r cwmni yn gofyn am ail-apwyntio'r archwilwyr yn flynyddol. Mae PJE, Cyfrifwyr

Siartredig wedi dangos parodrwydd i barhau fel archwilwyr. Yn unol a rhan 485 (4) o Ddeddf

Cwmriiau 2006, bydd cynnig i ail-apwyntio PJE Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Cofrestredig yn cael

ei roi o flaen y Cyfarfod Blynyddol.

Arwyddwyd yn ol gorchymyn y bwrdd o ymddiriedolwyr a'i arwyddo ar ei rhan.

Ysgrifennydd
28/6/2014
Dyddiad
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Rydym ni wedi archwilio datganiadau ariannol Mudiad Meithrin am y flwyddyn yn diweddu ar y 31
Mawrth 2014, sydd yn cynnwys polis'iau cyfrifyddol, datganiadau gweithgareddau ariannol, mantolenni,

datganiad llif arian a nodiadau I i 27. Mae'r datganiadau ariannol wedi cael eu paratoi yn ol y polis'iau

cyfrifo a nodir o'i mewn.

Mae'r adroddiad hwn wedi ei wneud i aelodau'r elusen yn unig, fel corff, ac yn gyson a Phennod 3 o
Ran 16 o Ddeddf Cwmriiau 2006. Mae ein gwaith archwilio wedi ei ymgymryd fel y gallwn nodi i'r

aelodau'r materion hynny y dylem ei nodi yn adroddiad yr archwilwyr ac i ddim pwrpas arall.

gyrhaeddiad pellaf y gyfraith, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb i unrhyw un ar wahkn i'r cwmni ac
aelodau'r elusen fel corff, am ein gwaith archwilio, am yr adroddiad yma, nac am y farn rydym wedi ei

ffurfio.

Cyfrifoldebau cyfarwyddwyr ac archwilwyr

Mae'r ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn gyfarwyddwyr Mudiad Meithrin ar gyfer gyfraith cwmn'iau) yn

gyfrifol am baratoi'r Adroddiad Blynyddol yn unol k safonau cyfrifo perthnasol y Deyrnas Unedig gan

gynnwys fel yr eglurir yn y Datganiad o Gyfrifoldebau'r Ymddiriedolwyr ynglyn a'r datganiadau

ariannol yma.

Ein cyfrifoldebau ni yw archwilio'r datganiadau ariannol yn unol a chyfraith a rheoliadau a Safonau

Rhyngwladol Archwilio (Prydain ac Iwerddon).

Rydym yn adrodd i chwi a yw'r datganiadau ariannol yn rhoi darlun gwir a theg ac wedi eu paratoi'n

briodol yn unol a gofynion yr Egwyddorion Derbyniol Cyfrifo Cyffredinol y Deyrnas Unedig ac yn unol

a Deddf Cwmriiau 2006. Adroddwn hefyd os, yn ein barn ni, nad yw Adroddiad y Cyfarwyddwyr yn

gyson a'r datganiadau ariannol.

Hefyd, adroddwn i chi, yn ein barn, os nad ydy'r cwmni elusennol wadi cadw cyfrifon ariannol priodol,

os nad ydym wedi derbyn pob gwybodaeth ac eglurhad angenrheidiol ar gyfer ein harchwiliad, neu oni

ddatgelir yr wybodaeth sy'n gyfreithiol ynglyn a thkl a gweithrediadau'r cyfarwyddwyr.

Darllenwn bob gwybodaeth arall yn yr Adroddiad Blynyddol ac ystyriwn yr oblygiadau i'n hadroddiad

os deuwn yn ymwybodol o unrhyw gamfynegiannau amlwg neu anghysonderau o bwys yn y
datganiadau ariannol.

Sail ein barn

Fe wnaethom ein harchwiliad yn unol a'r Safonau Rhyngwladol Archwilio (Prydain ac Iwerddon) a

osodwyd gan y Bwrdd Rheoli Archwilio. Mae archwiliad yn cynnwys craffu, ar sail prawf, ar

dystiolaeth berthnasol i'r symiau a'r datgeliadau yn y datganiadau ariannol. Mae hefyd yn cynnwys

asesiad o'r amcangyfrifon a'r barnau arwyddocaol a wnaed gan y cyfarwyddwyr wrth baratoi'r

datganiadau ariannol, gan ystyried a yw'r polis'iau cyfrifyddu yn briodol i amgylchiadau'r Cwmni ac yn

cael eu gweithredu'n gyson a'u datgelu'n ddigonol.

Cynllumwyd a gwnaethpwyd ein harchwiliad er mwyn cael yr holi wybodaeth ac esboniadau oedd yn

angenrheidiol yn ein barn ni er mwyn rhoi tystiolaeth ddigonol inni i roi sicrwydd rhesymol fod y
datganiadau ariannol yn rhydd o gamddatganiadau sylweddol a fyddai wedi'u hachosi gan dwyll neu gan

afreoleidd-dra arall neu gan gamsyniad. Wrth ffurfio ein barn, fe wnaethom werthusiad hefyd o
ddigonolrwydd cyffredinol y modd y cyflwynwyd gwybodaeth yn y datganiadau ariannol.



Mudiad Meithrin C n edi nt Mudiad Ys olion Meithin

Am fl dd n n diweddu 31 Nawrth 2014

Adroddiad r Archwil r i aelodau
Mudia Meithrin C n edi am fl dd n n iw ddu 31 Mawrth 2014

Barn
Yn ein barn ni, mae'r datganiadau ariannol:-

~ Yn rhoi darlun gwir a theg o gyflwr y cwmni elusennol a'r grip ar 31 Mawrth 2014 ac o' r
incwm dros wariant y grwp yn ystod y flwyddyn oedd yn diweddu'r pryd hwnnw,

~ Bod y cyfrifon wedi'u paratoi'n briodol yn unol g Deddf Cwmriiau 2006;
~ Fod y wybodaeth sydd yn gynwysedig yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr yn gyson gyda'r cyfrifon.

D R Patterson ACA, FCCA
Uwch Archwiliwr Statudol, ar ran

PJE, Cyfrifwyr Siartredig
Archwilwyr Cofrestredig
Llawr Cyntaf
Storws Fawr
Drury Lane

Aberaeron
Ceredigion
SA46 OBP

Dyddiad. .. . ...~5(7(.'9'. . ... .



Mudiad Meithrin C n edi nt Mudiad Ys alien Meithin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

Dat aniad c unol o Weith aredda Ariann I am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014
Cronfa
Anghylyngedig

Cronfa
Gyfyngedig

Cronfa
Waddol

2014 2013

1, 156,000

Rhoddion 3

Cymynrodd

Gweithgareddau i gynhyrchu

tron feydd
Incwm o fusnes masnachol
Llog ac incwm buddsoddi 4
arall

Adnoddau a dderbyni wyd o
weithgareddau elusennoh
Grantiau 2

Aelodaeth ag Yswiriant

Incwm arall 6

2,926
89,985

1,306,951 125,242

2, 102 7,570

317,601 2,625,464

70, 114

180,703

Adnoddau a dderbyniwyd
Adnoddau a dderbyniwyd o gyllid cynhyrchiol

incwm gwirfoddoL

Grantiau 2 1, 156,000

2,926
89,985

1,432, 193

9,674

2,943,065

70, 114

180,703

1, 156,000

1,032

1,480,876

8,395

2,859,86 1

69,802

189,985

Cyfanswm adnoddau a
dderbyniwyd

1,970,382 3,914,276 2 5,884,660 5,765,951

Adnoddau a
ddefnyddiwyd
Costau cynhyrchu cyllid

Costau uniongyrchol

Costau elusennol

Cost trefn lywodraethol

7 144,010 77,042

8 23,809 1,345,720
8 1,975,997 2,393,216
9 40,313 11,222

221,052
1,369,529
4,369,213

51,535

186,648

1,420,495

4,237,059

46,479

Cyfanswm adnoddau a
ddefnyddiwyd

10 2, 184, 129 3,827,200 6,011,329 5,890,681

Mewnsoddiad net o
adnaddau cyn enillion a
cholledion
cydnabyddedig eraill
Trosglwyddiodou 317,013 (317,013)

(213,747) 87,076 2 (126,669) (124,730)

(Lleihad)l Cynnydd ar ail-

brisio buddsoddiadau a'u

gwerthu

Cronfo wedi ei drosglwyddo

o Gylch Aberteifi

Symudiadau net mewn
cronfeydd
Cronfeydd agoriadol ar I af
o Ebrill 2013
Cronfeydd cau ar 31 22
Mawrth 2014

103,266 (229,937)
24,233

56,883

160,149 (205,704)

978,993 6, 167,492

1,139,142 5,961,788

2 (126,669)
24,233

56,883

2,795 7, 103,725

2 (45,553)

2,793 7, 149,278

(124,730)

22,691

(102,039)

7,251,317

7, 149,278

Mae'r datganiad cyfuno o weithgareddau ariannol yn cynnwys pob eiw a choiled yn y fiwyddyn
Mae pob incwm a gwariant yn perthyn i incwm o weithrediadau sydd yn parhau
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Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

Mantolenni

Y~Grw Y Cwmni

Asedau Sefydlog

Nodyn 2014 2013 20 14 2013
6 6 6

Asedau Sefydlog
Anghyffyrddadwy

Asedau Sefydlog Cyffyrddadwy
Buddsoddiadau

14 10,000 10,000

I 5 5,486,514 5,744,970 5,484,517 5,740,248
16 272,010 240,660 272, 112 240,762

5,758,524 5,995,630 5,756,629 5,991,010

Asedau Cyfredol

Stoc
Dyledwyr
Banc ac arian pared

Credydwyr: I'w talu o fewn
blwyddyn

Asedau cyfredol net

17 36,643 34,412
18 757,226 600,498 480,908 626,854

1,037,237 853,988 837,602 523, 163

1,831,107 1,487,807 1,318,510 1, 150,017

19 (485,906) (335,250) (235,931) (189,011)

1,345,201 1, 153,648 1,082,579 961,006

7, 103,725 7, 149,278 6,839,208 6,952,016

Cynrychiolwyd gant

Cronfeydd anghyfyngedig:
Cronfa Gyffredinol

Cronfeydd cyfyngedig
Cronfeydd gwaddol

1, 139,142 978,993 1,052,961 976,407

20 5,961,788 6, 167,492 5,783,452 5,972,816
21 2,795 2,793 2,795 2,793

7, 103,725 7, 149,278 6,839,208 6,952,016

Cymeradwywyd y cyfrifon gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr ar 28 Mehefin 2014 ac arwyddwyd ar eu rhan

gan:

Geraint James
Cyfarwyddwyr Ysgrifennydd



Mudiad Meithrin C n edi nt Mudiad Ys olion Meithin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2 14

Dat aniad Llif Arian

Mewnlifl (Allanlifj net o
weithgareddau

Enillion o fuddsoddi a chyllido
Llog a dderbyniwyd

Llog ar gronfa waddol
Rhaniadau buddsoddiadau

Gwariant cyfalaf a buddsoddi cyllidol

Nodyn

25

21

2014

2,438
2

7,234

6
33,424

9,674
(7, 119)

2013

2,691
2

5,701

6
48,855

8,394
(46,420)

Ariannu- trosglwyddiad i mewn o Gylch 26
Meithrin Aberteifi

35,979
56,883

10,829

Cynnyddl (Lleihad) mewn arian yn y
flwyddyn

92,862 10,829

Cymhwysiad o lif arian net i symudiadau mewn
Cynnyddl (Lleihad) mewn arian yn y 26
llwyddyn

Cronfeydd ariannol ar 1 af Ebrill 2013 27
Cronfeydd ariannol ar 31 Mawrth 2014 27

cronfeydd ariannol
92,862

853,988
946,850

10,829

843, 159
853,988
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Mudiad Meithrin C n edi nt Mudiad Ys olion Meithin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

Nodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

Polis'iau cyfrifyddol

Mae'r adroddiadau ariannol wedi cael eu paratoi ar sail cost hanesyddol o gyfrifyddu, ar wahan i

fuddsoddiadau sydd wedi eu cynnwys ar werth y farchnad. Maent yn dilyn argymhellion a gynhwysir yn
"Adrodd a Chyfrifo am Elusennau; Datganiad o Arferion a Argymhellwyd i Elusennau" a gyhoeddwyd

ym Mawrth 2005, sydd yn berthnasol i Safonau Cyfrifo Prydeinig a Deddf Cwmriiau 2006. Mae'r prif
bolis'iau cyfrifo a ddewiswyd i baratoi'r datganiadau ariannol yma isod:

Cyfuniad

Mae cyfrifon yr elusen a'r is-gwmn'iau wedi eu cyfuno llinell wrth linell. Mae'r elusen wedi cymryd
mantais o'r angen i baratoi cyfrif elw a cholled ei hunan yn unol a'r hyn a ganiateir gan Adran 403 o
Ddeddf Cwmriiau 2006 a pharagraff 397 o'r SORP. Dangosir coiled o 6112,805 (2013: coiled
6132,563) yng nghyfrifon yr elusen am y flwyddyn.

Grantiau

Cydnabyddir grantiau refeniw yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn y cyfnod sydd yn

adlewyrchu budd y grant hwnnw, gan gymryd i ystyriaeth gwariant cyfartalog. Cydnabyddir grantiau

cyfalaf yn llawn yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn y flwyddyn mae'n cael ei dderbyn.

Rhoddion a Chymynroddion

Cynhwysir rhoddion a chymynroddion yn y datganiad o weithgareddau ariannol pan eu derbynnir.

Gallai ewyllysiau fod yn cael eu derbyn, ond nid ydynt wedi cyrraedd y gofynion yn ol SORP i gael eu

cydnabod yn y cyfrifon.

Adnoddau a ddefnyddiwyd

Cydnabuwyd costau a threuliau yn y cyfnod pan yn ddyledus. Mae costau yn cynnwys TAW gan nad

yw'r elusen wedi ei chofrestru ac felly yn methu ei hawlio yn ol. Dosbarthwyd costau i gronfeydd ar
sail costau uniongyrchol. Lie nad yw'n bosib i'w ddosbarthu ar y sail yma, sef costau canolog y
mudiad, dosrannwyd y costau i weithgareddau elusennol ar sail yr incwm a dderbyniwyd gan bob
canolfan goat. Teimlir bod y polisi yma yn adlewyrchiad teg o'r amser a wariwyd yn ganolog. Mae

costau trefn lywodraethol yn cynrychioli'r gost o weinyddu'r elusen a chwrdd a gofynion

cyfansoddiadol a statudol. Nae'r gost o godi arian yn cynrychioli'r gost o hybu'r Mudiad a'r adran

nawdd.

Asedau sefydlog cyffyrddadwy

Mae asedau sefydlog cyffyrddadwy yn cael eu datgan yn y fantolen ar bris cost llai dibrisiad sydd wedi

crynhoi. Nid yw asedau a gwerth llai na 6h000 yn cael eu cynnwys fel asedau sefydlog.

Cyfrifir dibrisiad i ddileu cost lai gwerth gweddillol o asedau sefydlog dros amcangyfrif o gyfnod eu

bywyd defnyddiol yn ol y graddau canlynol:

Adeiladau rhydd-ddaliadol neu ar brydles
Celfi ac offer swyddfa

20 - 50 mlynedd

3 —10 mlynedd

Buddsoddiadau

Cydnabuwyd buddsoddiadau ar eu gwerth masnachol ar ddyddiad y (antolen. Ail-brisiwyd y
buddsoddiadau a chydnabuwyd unrhyw ennill neu golled yn eu gwerth yn y Datganiad o
Weithgareddau Ariannol.
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Nodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

I. Polis'ftau cyfrifyddol (parhau)

Canghennau

Nid yw'r cyfrifon yn cynnwys canlyniadau unrhyw Bwyllgor Sir neu Gylch Meithrin gan nad ydynt o
dan reolaeth yr elusen.

Trethi

Nid oes ddarpariaeth ar gyfer trethi i'w gael yn y Cyfrifon gan fod statws elusennol cofrestredig gan y
Mudiad ac mae gohebiaeth gyda'r Cyllid Gwladol yn dangos fod yr incwm net yn cael ei eithrio.

Asedau Sefydlog AnghyfFyrddadwy

Mae ewyllys da a dalwyd am Ysgol Fath Ni (sydd bellach yn feithrinfa Camau Bach) wedi ei

amorteiddio dros 20 mlynedd. Yn dilyn penderfyniad gan y Pwyllgor Gwaith —cafodd gweddill yr
ewyllys da ei amorteiddio yn llwyr yn y flwyddyn yma gan nad oes gwerth i'r ased bellach.

Stoc

Mae stoc Mabon a Mabli wedi ei brisio ar yr isafswm o gost neu'r hyn a geir o'u hailwerthu. Cyfrifir

cost ar sail gwerth pryniant. Seilir gwerth masnachol ar amcan o bris gwerthu llai'r amcan o'u

gwaredu.

Costau pensiwn

Mae'r elusen yn gweithredu tri chynllun pensiwn ar gyfer staff cymwys.

Mae 7 o staff y Mudiad yn gymwys i ymuno a Chynllun Pensiwn Athrawon, sy'n gynllun cenedlaethol
statudol cyfrannol, cynllun pensiwn lie mae'r budd wedi'i ddiffinio a heb ei gyllido. Gweinyddwyd gan

yr Asiantaeth Pensiwn Athrawon, asiantaeth weithredol Adran Addysg a Chyflogi. Aseswyd costau
pensiwn gan Actwari'r Llywodraeth. Cyfrannodd yr Elusen 14.1% (2013: 14.1%) o gyflogau

pensiynadwy i'r cynllun am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2014 sef 632,946 (2013: 641, 162).
Cydnabuwyd y gost yn y datganiad ariannol pan yn ddyledus.

I'r aelodau parhaol nad ydynt yn gymwys i ymuno a'r cynllun athrawon, mae'r elusen wedi trefnu
cynllun pensiwn gyda chyfraniadau wedi'i diffinio. Rheolir y cynllun yn annibynnol. Delir asedion y
cynllun yma ar wahan i asedion yr elusen. Cafodd yr asedion ei buddsoddi gan gwmni yswiriant.

Cydnabuwyd y gost yn y datganiadau ariannol pan yn ddyledus. Roedd y gost am y flwyddyn yn

6145,812 - 672,906 gan y cyflogwr a 672,906 wedi ei aberthu drwy'r cytlog (2013: 680,595) sy'n

cynrychioli 3% neu 6% o gyflogau pensiynadwy. Cafodd aelodaeth i'r cynllun pensiwn yma ei ehangu i

holi staff y Mudiad a'i is-gwmriiau - boed yn staff parhaol ai peidio. Mae hyn yn ein paratoi ar gyfer
cofrestriad pensiwn awtomatig yn 2014.

Ar gyfer staff y cylchoedd, mae cynllun pensiwn anghyfrannol ar eu cyfer. Rheolwyd y cynllun yn
annibynnol. Delir asedion y cynllun yma ar wahan i asedion yr elusen. Cafodd yr asedion ei

buddsoddi gan gwmni yswiriant. Cydnabuwyd y gost yn y datganiadau ariannol pan yn ddyledus.

Cronfeydd cyffredinol

Mae cronfeydd cyffredinol yn cynnwys rhoddion ac incwm a dderbyniwyd heb bwrpas arbennig ac felly

ar gael fel cronfa gyffredinol. Ni osodir amodau allanol ar gronfeydd cyffredinol.
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Nodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

Grantiau

Grontiau craidd
Uned y Gymraeg mewn Addysg

Cronfeydd Cronfeydd
Anghyfyngedig Cyfyngedig

E E

1, 156,000

2014
Cyfanswm

E

1,156,000

2013
Cyfanswm

1, 156,000

Grantiau arall
Llywodroeth Cymru

Adran Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
Swyddog Datblygu Cyfnod Sylfaenl

Blynyddoedd Cynnar
Adran Cwricwlwm Cyfnod Sylfaen-
Cynllun Hyfforddi laith Pawb

Prosiectou Sirol

Cyngor Sir Caerdydd
Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf
Cyngor Sir Mynwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro
Morgannwg

Cyngor Sir Powys
Bwrdd lechyd Powys

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau
Gwent
Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Ceredigion —Ffrindiau

Bach yr Eos ac Aberteifi

Cyngor Dinas Abertawe - Datblygu
Cyngor Dinas Abertawe —Plantos

Bach

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell
Nedd Port Talbot

Cyngor Bwrdeistref Wrecsam
Cyngor Sir Dinbych

Cyngor Sir Rlint

Cyngor Sir Caerfyrddin
Cynllun Cyfeirio Awdurdodou Lleol

Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Sir Caerdydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro
Morgannwg

Arian i Bawb - Loteri
Action for Children - Powys
Cefnogi Cynnar -Grant Ymchwil
Cynlluniau Swyddfa'r Gogledd

317,601
37,000

1,700,000

10,675
16,726

12,550

7,230
8,526

4,000
5,000

31,381

20,200

7,000
18,282

104, 125

7,751
52,012

22,230

67,876
73,001
42, 155
17,800

94,907
47,260

39,024
27, 175

117,709
24,457

4,862
933

3,617

317,601
37,000

1,700,000

10,675
16,726

12,550

7,230
8,526

4,000
5,000

31,381

20,200

7,000
18,282

104, 125

7,751
52,012

22,230

67,876
73,001
42, 155
17,800

94,907
47,260

39,024
27, 175

117,709
24,457

4,862
933

3,617

317,601
37,000

1,678,989

57,670
16,576

12,671

7,744
8,526

4,000
2,500

43,369
2,950

7,000
21,032
42,237

11,811
54,549

30,591

65,620
49,224
22,459
15,000

81,714
47,260

32,978
27, 175

123,070
24,457

9,869
4,219

317,601 2,625,464 2,943,065 2,859,861

15



Mudiad Meithrin C n edi nt Mudiad Ys olion Meithin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

Nodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

Rhod dion

Unigolion a Sefydliadau

2014
E

2,926
2,926

2013
E

1,032
1,032

4. Llog ac Incwm buddsoddi arall

Cronfeydd Cronfeydd Cronfa 2014 2013
Anghyfyngedig Cyfyngedig Waddol Cyfanswm Cyfanswm

Llog banc
Incwm o fuddran

E

2,021
81

2, 102

E

417
7, 153

7,570

E E.

2 2,440 2,694
7,234 5,701

2 9,674 8,395

5. Incwm o'r is-gwmni a'r meithrinfeydd

Mae canlyniadau'r cyfrifon cyfunol yn cynnwys is-gwmn'iau'r elusen, fel nodir yn nodyn 16. Mae'r elw

yn flynyddol yn cael ei roi i Fudiad Meithrin. Mae crynodeb o ganlyniadau'r is-gwmriiau isod. Mae

cyfrifon wedi eu harchwilio wedi eu cofrestru gyda Thg'r Cwmriiau. Mae canlyniadau'r is-gwmn'iau

wedi eu cyfuno ar sail llinell wrth linell. Pwrpas yr is-gwmriiau yw:-
~ Mabon a Mabli Cyf - gwerthu llyfrau Cymraeg a chynhyrchion eraill i gylchoedd.
~ Meithrinfeydd Cymru - rhedeg meithrinfeydd ddyddiol.
~ Cam wrth Gam Cyf - cwmni cyfyngedig drwy warant sy'n darparu hyfforddiant a datblygu

fframwaith hyfforddi.
~ Cwmni Aden Cyf —dim trafodion ariannol yn y flwyddyn ariannol yma.

Trosiant
Cost gwerthiant

MaM MCC CWG Cyfanswm
E E f. E

95,392 1,425,930 1,825,334 3,346,656
(68,430) (83, 100) (905,567) (1,057,097)

Elw gros
Costau gweithredol
Elw / (Coiled) net

26,962 1,342,830
(34,364) (1,342,830)

(7,402)

919,767 2,289,559
(901,992) (2,279, 186)

10,37317,775

Mantolen MaM
E

MCC CWG Cyfanswm
E E E

Cyfanswm Asedau
Cyfanswm Rhwymedigaethau

47,923
(67,881)

191,368 388,896
(76,3371 (219,354)

628, 187
(363,572)

(19,958) 115,031 169,542 264,615
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Incwm Arall

Ad-daliad cyflogau a chostau
Llogi Ystafell

Ffioedd prosesu cyflogau i'r cylchoeddl meithrinfeydd

Gwyl Feithrin ac incwm marchnata
Incwm amrywiol
Rioedd arolwg Cylch Rhagorol

2014

114,997
13,832
35,771

4,676
4,657
6,770

2013
6

121,622
11,065
33,860

2,930
11,008
9,500

14yrwyddo a hysbysebu

180,703 189,985

Cost uniongyrchol o gynhyrchu
incwm

Ymgyrch farchnata

Cronfeydd
Anghyfyngedig

6
133,775

10,235

Cronfeydd
Cyfyngedig

17,775

59,267

2014
Cyfanswm

6
151,550

69,502

2013
Cyfanswm

127,494

59, 154
144,010 77,042 221,052 186,648

8. Costau'r elusen
Cronfeydd Cronfeydd

Anghyfyngedig Cyfyngedig
6 6

Cronfa
Waddol

6

2014
Cyfanswm

6

2013
Cyfanswm

Cost prosiectau
Cost rhedeg prosiectau-
Mudiad

Cost rhedeg prosiectau-
Cam wrth Gam
Cost rhedeg prosiectau-
Cynlluniau Cyfeirio

23,809 237,543

900,942

207,235

261,352

900,942

207,235

255,957

942,038

222, 500

23,809 1,345,720 1,369,529 1,420,495
Costau elusen eraill
Cyflogau, phensiwn a cheir
Grant ymweliadau tramor
Aelodaeth
Hyfforddiant

Costau adeiladau
Yswiriant
Costau ffon, ffacs
Costau eraill

Diogelwch i staff
Recriwtio staff
Rhent a threthi
Amorteiddiad
Dibrisiant o asedion
sefydlog
Trydan a nwy
Hurio nwyddau swyddfa
Printio, offer swyddfa a
thai post
Offer cyfriffadurol
Gwefan a mewnrwyd
Costau glanhau a sbwriel

1,464,641
246

3,623
4,823

49,220
79, 199
21,603
13, 187
4,521
2,235

65, 113
10,000
3,796

43,965
30,532
38,032

26,647
38,785
75,829

2,061, 192

14

1,594

16,546
537

7,346
600

254,660

4,623

38,033
8,071

3,525,833
246

3,637
6,417

49,220
79, 199
38, 149
13,724
4,521
9,581

65,713
10,000

258,456

43,965
30,532
42,655

64,680
46,856
75,829

3,474,910
1,559
2,439
3,772

49,524
82,446
41,889
14,530
6,631

11,434
57,853

1,000
261,054

36, 192
28,741
47,523

48,235

67,327
1,975,997 2,393,216

Nid oedd unrhyw grantiau i unrhyw gwmriiau yn y flwyddyn.

4,369,213 4,237,059
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9. Rheoli a gweinyddu

Costau archwilwyr
Costau cyfreithwyr a
proffesiynol
Costau cyfarfod ac adroddiad
blynyddol

Costau cyfarfodydd ac
ymddiriedolwyr
Dyledion drwg
Llogau banc
Costau rheolwr buddsoddiadau

Cronfeydd
Anghyfyngedig

E

7,020
18,037

3,292

513
11,451

Cronfeydd
Cyfyngedig

E

2,698
97

5,663

696

1,708
360

Cronfa 2014
Waddol Cyfanswm

E

9,718
18,134

5,663

3,988

513
13,159

360

2013
Cyfanswm

8,844
14,534

7,072

3,781

11,888
360

40,313 11,222 51,535 46,479

10. Dadansoddiad o gyfanswm yr adnoddau a wariwyd

Gwariant prosiect
Cost cymorth
Codi arian a
chyhoeddusrwydd
ftheoli a gweinyddu

Costau
staffio

E

3,525,833

Erail 1

E

1,369,529
574,924
221,052

51 535

Dibrisi ad

268,456

2014
Cyfanswm

E

1,369,529
4,369,213

221,052

51,535

2013
Cyfanswm

1,420,495
4,237,059

186,648

46 479
3,525,833 2,217,040 268,456 6,011,329 5,890,681

I I. Cost yn ol gweithgareddau elusengar

Idyfforddiant
Gwasanaethau i'r

blynyddoedd cynnar
Datblygu'r blynyddoedd
cynnar

Cynhwysiant
Dibrisiant
ftheoli a gweinyddu

Cost
prosiect

E

900,942

Cost
gweinyddu

567,048
1,308,816

261,352

207,235

2, 147, 190

77,703
268,456

51,535
1,369,529 4,420,748

Cost hybu a
chyhoeddusrwydd

39,137
83, 100

2014

E

1,507, 127
1,391,916

2013

1,595,876
1,366,454

98,815 2,507,357 2,323,519

297,299
261,054

284,938
268,456
51,535 46,479

221,052 6,011,329 5,890,681
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12. Costau staffio
2014

6
2013

Cyflogau

Costau Yswiriant Gwladol cyflogwr
Costau pensiwn

Costau teithio a chynhaliaeth

2,929, 123 2,907,817
180,697 191,030
105,852 96,617

3,215,672 3, 195,464
310,161 279,446

3,525,833 3,474,910

Mae un aelod o staff yn ennill dros 6100,000 (gan gynnwys Yswiriant Gwladol Cyflogwr a
Chyfraniadau Pensiwn).
Mae un aelod o staff yn ennill rhwng 670,000 - 680,000 (gan gynnwys Yswiriant Gwladol Cyflogwr a
Chyfraniadau Pensiwn).

13. Nifero staff

Nifer o staff
Hyfforddi ac ansawdd
Gwasanaethau i'r blynyddoedd cynnar
Cynhwysiant
Datblygu'r blynyddoedd cynnar

2014

23
88

8
63

182

2013

24
81

8
86

199

Mae'r grwp hefyd yn cyflogi amrywiol ymgeiswyr fel rhan o'u cytundeb hyfforddiant gyda chwmni Cam
Wrth Gam. Nid yw'r rhain wedi eu cynnwys yn y swm uchod gan eu bod yn staff tymor byr, rhan

amser, sydd yn derbyn grant tuag at hyfforddi. Mae'r grwp hefyd yn cyflogi staff rhan amser sydd wedi

eu cynnwys yn yr uchod fel cyfartaledd llawn amser.

Nid yw'r ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw fath o dal na chydnabyddiaeth ac ni ddarperir pensiwn ar
eu cyfer. Derbyniodd deg ymddiriedolwr a gwirfoddolwyr gostau teithio oedd yn gyfanswm o 64, 118
(2013: 63,290) am y flwyddyn.

14. Asedau Sefydlog Anghyffyrddadwy
Y Grwp a'r Cwmni
2014 2013

Hawlfraint Mabon a Mabli

Ewyllys Da Ysgol Fach Ni

Asedau a barhawyd

10,000
20,000
30,000

10,000
20,000
30,000

Amorteiddiad ar I Ebrill 2013
Darparwyd ar gyfer y ilwyddyn
Amorreiddiad ar 31 Mawrth 2014

19,000
1,000

20,000
10,000
30,000 20,000

Gwerth yr asedau ar ddiwedd y flwyddyn 10,000
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Nodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

15. Asedau sefydlog cyffyrddadwy
Y~Grw

Cost
Ar I Ebrill 2013
Ychwanegiadau
Gwarediad

Ar 31 Mawrth 2014

Adeiladau
Rhydd-

ddaliadol
E

913,878

Adeiladau
ar brydles

E

5,972,934

Offer a
Chelfi

Swyddfa
E

(,636,089

Moduron Cyfanswm

E

10,378
E

8,533,279

913,878 5,972,934 1,636,089 10,378 8,533,279

Dibrisiadau
Ar I Ebrill 2013
Darparwyd ar gyfer y
ilwyddyn

Gwarediad

Ar 31 Mawrth 2014

296,236
30,462

1,235,010
197,766

1,246,685
30,228

10,378 2,788,309
258,456

326,698 1,432,776 1,276,913 10,378 3,046,765

Gwerth ar bapur net
Ar 31 Mawrth 2014

Ar 31 Mawrth 2013

587, 180 4,540, 158 359,176

617,642 4,737,924 389,404

5,486,514

5,744,970

Y Cwmni

Cost
Ar I Ebrill 2013
Ychwanegiadau
Gwarediad

Ar 31 Mawrth 2014

Dibrisiadau
Ar I Ebrill 2013
Darparwyd ar gyfer y
flwyddyn

Gwarediad

Ar 31 Mawrth 2014

Adeiladau
Rhydd-

ddaliadol
E

913,878

Adeiladau
ar brydles

5,972,934

296,236
30,462

1,235,010
197,766

326,698 1,432,776

913,878 5,972,934

Offer a
Chelfi

Swyddfa
E

820,921

Moduron Cyfanswm

E

10,378 7,718,111

820,921 10,378 7,718,111

436,239
27,503

10,378 1,977,863
255,731

463,742 10,378 2,233,594

Gwerth ar bapur net
Ar 31 Mawrth 2014

Ar 31 Mawrth 2013

587, 180 4,540, 158 357, 179

617,642 4,737,924 384,682

5,484,517

5,740,248
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16. Buddsoddiadau

Buddsoddiad mewn is-gwmni

Buddsoddiad mewn cwmriiau eraill

~YGrw
2014 2013

E

272,010 240,660

Y Cwmni
2014

E

102
272,010

2013
E

102
240,660

272,010 240,660 272, 112 240,762

Buddsoddiedau mewn is-gwmni'aut-

Ar 31 Mawrth 2014, daliodd yr elusen 100% o'r cyfranddaliadau a rheolaeth o'r cwmriiau canlynol:-

Gwlad
Corfforiad

Math o
gyfranddaliad Natur y busnes

Mabon a Mabli

Meithrinfeydd Cymru

Cam wrth Gam Cyf

Cwmni Aden Cyf

Cymru

Cymru

Cymru

Cymru

Cyfranddaliadau

cyffredin

Cyfranddaliadau

cyffredin

Cyfyngedig trwy
warant

Cyfyngedig trwy
warant

Gwerthu llyfrau

Cymraeg

Meithrinfeydd

14yfforddi

Dim yn masnachu

Gwerth marchnad I Ebrill 2013
Buddrannau a llog a dderbyniwyd
Trosglwyddwyd i gronfa anghyfyngedig
Costau rheoli buddsoddiadau

Cynnydd yng ngwerth buddsoddiadau

Ar 31 o Fawrth 2014

2014

240,660
7,477

(360)
24,233

272,010

Delir y buddsoddiadau mewn cronfeydd gwaddol ac adlewyrchwyd symudiad mewn prisiant yn y
cyfrifon hyn. Mae pob buddsoddiad o fewn y Deyrnas Unedig, sydd yn cael ei reoli yn allanol gan

frocer buddsoddiadau.

17. Stot

Nwyddau ar werth

~YGrw
2014 2013

f. E

36,643 34,412
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18. Dyledwyr

~YGrw
2014

E

2013
Y Cwmni

2014 2013
E

0 fewn blwyddyn:
Dyledwyr masnachol
Symiau'n ddyledus o'r is-

gwmni

Blaendaliadau

Dyledwyr eraill

672,295

80,070
4,861

516,584

80,214
3,700

289,516
113,596

290,369
259,686

76,457 76,654
1,339 145

757,226 600,498 480,908 626,854

19. Credydwyr - symiau'n daladwy o fewn blwyddyn

Gorddraift banc

Credydwyr masnachol

Credydwyr eraill

Croniadau ac incwm

gohiriedig
TWE ac Yswiriant Gwladol
Treth ar Werth
Pen siwn

Y~Grw
2014

E

90,387
182,807

12,538
134,639

45,419
1,071

19,045
485,906

2013

124,536
27,569

113,547

57,454
211

11,933
335,250

Y Cwmni
2014 2013

E

83, 105
25,005
37,282

118,383
10,710
51,039

31,68636,737

19,062 11,933
235,931 189,011
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20. Cronfeydd Cyfyngedig

Grant Hyfforddi —Llywodraeth

Cymru i)

Cronfa Anghenion Arbennig ii)

Uned y Gymraeg mewn Addysg (iii)
Pros&ectau Cyfalaf (iv)

Caerdydd —Strategaeth Plant
Caerdydd —Teuluoedd yn Gyntaf
(drwy'r Bwrdd lechyd)
Penfro —Oriau Datblygu
Ceredigion - Hyfforddiant
Ceredigion —Datblygu
Ceredigion —laith

Ceredigion —Dechrau'n Deg
Ffrindiau Bach yr Eos
Dinbych —Addysg
Dinbych —Cynllun Cyfeirio
D&nbych —Dechrau'n Deg
Wrecsam —Teuluoedd yn Gyntaf
Wrecsam —Dechrau'n Deg
Fffint —Dechrau'n Deg
Casnewydd —Ti a Fi a
Chymorthdal ffioedd
Caerf'fili

Pen-y-bont —Oriau Datblygu
Merthyr —drwy law Clybiau Plant
Cymru
Blaenau Gwent
Rhondda Cynon Taf —Oriau
Datblygu

Mynwy —Ti a Fi

Bro Morgannwg —Oriau Datblygu

Powys —Cefnogi Busnes
Powys —Cefnogi Ti a Fi

Powys —Cymorthdal ffioedd
Bwrdd lechyd Powys —Cyn-ysgol
iach

Powys —Cynllun Cyfeino
Abertawe —laith a Chwarae
Abertawe —Oriau Datblygu
Abertawe —Dechrau'n Deg Plantos
Caerl'yrddin —Oriau Datblygu
Castell Nedd Port Talbot-
Datblygu a chynllun cymorthdal

Pros&ectau Swyddfa'r Gogledd vi)
Prosie«t Cam wrth Gam vii)

Cynlluniau Cyfeirio viii) Law yn Llaw

Cynguniau Cyfeirio v&i&) Cyfle Cyntaf
Cyngumau Cyfeirio v&i&) Ceredigion
Grant Arian i Bawb
Cronfa Elisabeth Gwynn
Williams ix)

Balans
31

Mawrth
2013

1,739

5,494,673

881
1,294

815
1,108

1,080

5,377
5, 116

2,781

1,006

11,562

18,283
1,607

1,637

17&641

151,767
20,430
25,998
(3,519)

40d, 216

1, 156,000

2, 175
8,500

7,000
6,000
7,600
4,682

104, 125

10,516
8,743

53,742
23,000
44,876
42, 155
16,726

12,550
7,230

20,200
8,526

4,000
5,000

10,199
11,106
10,076

933

7,751
52012
17,800
22,230

3,6 1 7
1,825,334

113,459
142, 166
94,907

4,862
31,711

(I, I 56,000)
(254,660)

(2,594)
(7,438)

(7,881)
(5,305)
(6,21 5)
(3,890)

(104, 125)

(10,132)
(8,758)

(47,435)
(21,553)
(44,215)
(36,810)
(14,235)

(2)
(11,329)

(6,484)

(21,996)
(7,252)

(3,498)
(4,571)

(9,243)
(9,863)
(8,535)
(1,220)

(933)

(6,277)
(48,632)
(15,918)
(19,377)

(3,260)
(1,571,275)

(1 00,394)
(I 20,608)

(83,065)
(4,862)

(360)

Symudiadau mewn
lncwm a Gwariant

dderbyniwyd (cyflog a
gwariant

uniongyrchol)
6 6

37,000 (37,000)

adnoddau
Gweinyddu

419
(1,062)

(600)
(950)
(625)

(1,199)
(1,093)
(2,822)
(2,300)

(661)
(1,928)
(2,927)

(1,221)
(1,752)

(3,535)
(1,274)

(502)
(429)

(956)
(1,243)
(1,763)

(387)

(969)
(3,380)
(1,882)
(2,853)

(236,285)
(13,200)
(17,771)
(I 1,863)

Balans
31

Mawrth
2014

1,739

5,240,013

1,389
435
167

3,485
227

8&794
4,680

2,779

d, 231

18,061

1,637
505

17,998
169,541
20,295
29,78S
(3,540)

437,S67

&, 167,492 3,938,509 (3,827,200) (317,013) 5,961,788

23



Mudiad Meithrin C n edi nt Mudiad Ys olion M ithin

Am fl dd n n di eddu 31 Ma rth 2014

Nodiadau i'r C rifon am II dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

20. Cronfeydd Cyfyngedig (parhad)

i) Derbynnir grant hyfforddi gan Llywodraeth Cymru i gyffogi Cyfarwyddwr Hyfforddiant. Mae'r cyllid

yma wedi ei gadarnhau hyd at Fawrth 2015.

ii) Sefydlwyd y Gronfa Anghenion Arbennig yn 2001 mewn ymateb i apel radio am gyllid ar gyfer plant

ag anghenion arbennig.

iii) Dyma grant Uned y Gymraeg mewn Addysg ers Ebrill 2013 (Bwrdd yr laith Gymraeg yn flaenorol).
Mae'r grant wedi ei gyfyngu ar gyfer pwrpas penodol a derbynir ad-daliad o unrhyw gostau sydd wedi

eu tale gogyfer a'r pwrpasau hyn. Derbynir y grant unwaith y cyffwynir anfoneb am y mis blaenorol.

iv) Derbyniwyd cyllid cyfalaf ar gyfer prynu nwyddau cyfalaf. Mae'r cyllid yn cael ei ryddhau yn unol

gyda dibrisiant ar yr asedau.

v) Derbynir grantiau gan amrywiol siroedd tuag at waith penodol yn y sir honno. Rydym wedi
rhannu'r grantiau fesul cyllid o fewn y sir honno.

vi) Mae gan Swyddfa'r Gogledd ei gyfrif banc ei hun, lie mae amrywiol bwyllgorau sir yn cyfrannu. Yr
oedd hyn i ganiatau'r swyddfa i weinyddu cyllid ar ran y siroedd.

vii) Mae cyllid hyfforddiant a dderbynnir gan Gam wrth Gam Cyf wedi ei ddiogelu ar gyfer prosiectau
hyfforddiant eraill ac ni all gael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall. Mae hyn yn cynnwys y
61.7m a dderbyniwyd gan Llywodraeth Cymru ar gyfer hyfforddi 200 o fyfyrwyr NVQ Lefel 3.

viii) Mae cynlluniau cyfeirio yn cael eu hariannu gan nifer o Awdurdodau Lleol i ariannu dwylo

ychwanegol yn y cylchoedd i blant sydd ag anghenion ychwanegol. Heb y cyllid yma, ni fyddai'r plant

yn gallu mynychu'r cylchoedd.

ix) Mae ewyllys y diweddar Mrs Elizabeth Gwynn Williams mewn nifer o gyfranddaliadau, mewn

asedion cyfredol, buddsoddiadau ac arian parod. Cyfyngwyd y gronfa tuag at waith Mudiad Meithrin

trwy Gymru.

21. Cronfeydd Gwaddol
13alans

31 Mawrth
2013

2,793Cronfa Goffa Eiddwen
Edwards *

2,793

Incwm Gwariant 31 Mawrth
2014

f.

2,795

2,795

* Cronfa sefydlwyd er cof am y diweddar Eiddwen Edwards. Trosglwyddwyd cyfalaf o E2,500 i'r

Mudiad gan y teulu. Defnyddir y llog yn unig ar gyfer pwrpas a benderfynir mewn trafodaeth a'r teulu.
Defnyddir cyllid o'r gronfa ar gyfer cynorthwyo aelodau'r staff i fynychu cyrsiau iaith.
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22 Dadansoddiad o'r asedau net rhwng

Asedau
sefydlog

y cronfeydd
~YGrw

Asedau Credydwyr
Cyfredol net Dan

Flwyddyn
6 6

Cyfanswm

Cronfeydd Cyfyngedig:
Cronfa Anghenion Arbennig
Prosiectau Cyfalaf

Cyllid Sirol (yn cynnwys
Cynlluniau Cyfeirio)

Swyddfa'r Gogledd
Cam wrth Gam
Meithrinfeydd Cymru
Cronfa Elizabeth Gwynn
Williams

Cronfeydd Gwaddoh
Cronfa Goffa Eiddwen
Edwards

Cronfeydd anghyfyngedig:
Cronfa Gyffredinol
Cronfa ddynodedig (adeilad)
Cronfa ddynodedig (gwefan)

5,240,013

272,010

1,739

86, 137

17,998
338,768 (169,226)

8,794
16S,SSS

1,739
5,240,013

86, 137

17,998
169,542

8,794
437,565

2,795 2,795

246,501 1,086,975 (226,293) 1,107,183
31,959 31,959

5,758,524 1,740,720 (395,519) 7, 103,725

Asedau
sefydlog

Y Cwmni
Asedau Credydwyr

Cyfredol net Dan
Flwyddyn

6 f.

Cyfanswm

Cronfeydd Cyfyngedig:
Cronfa Anghenion Arbennig
Prosiectau Cyfalaf

Cyllid Sirol (yn cynnwys
Cynlluniau Cyfeirio)
Swyddfa'r Gogledd

Cronfa Elizabeth Gwynn
Williams

Cronfeydd Gwaddoh
Cronfa Goffa Eiddwen
Edwards

Cronfeydd anghyfyngedig:
Cronfa Gyffredinol

Cronfa ddynodedig (adeilad)
Cronfa ddynodedig (gwefan)

5,240,013

272,010

244,606

1,739

86, 137

17,998
165,555

2,795

1,012,327
31,959

(235,931)

1,739
5,240,013

86, 137

17,998
437,565

2,795

1,021,002
31,959

5,756,629 1,318,510 (235,931) 6,839,208

23 Ymrwymiad Cyfalafol

Ar y 31 o Fawrth 2014, nid oedd y Grwp wedi ymrwymo i fwy o wariant cyfalaf.
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hiodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2014

24. Ymrwymiadau cyllidol

0 fewn blwyddyn

Rhwng dwy a phum mlynedd

Dros bum mlynedd

22,507

Ar 31 Mawrth 2014, roedd ymrwymiadau blynyddol ar brydlesi gweithredol fel a ganlyn:

2014

14,602
7,905

2013
6

6,523
23,874

30,397

25 Cymhwysiad o'r mewnlif o adnoddau net i'r allanlif o arian net o weithgareddau
2014 2013

6 6

Mewnlif net adnoddau am y flwyddyn

Llog a dderbyniwyd
Rhaniadau buddsoddiadau
Dibrisiant
Amorteiddio

(Cynnydd)/ Lleihad mewn stoc
(Cynnydd)/ Lleihad mewn dyledwyr

(Lleihad) mewn credydwyr
Mewnlif o arian net o weithgareddau

(126,669)
(2,440)
(7,234)

258,456
10,000

(2,230)
(156,728)

60,269
33,424

(124,730)
(2,693)
(5,701)

261,054
1,000
2,005

(121,045)
38,965
48,855

26 Dadansoddiad o'r llif arian am benawdau a ddangoswyd yn net yn y datganiad llif

arian

Mewnlif o arian
Arian wedi ei drosglwyddo o Gylch Meithrin Aberteifi

Llog a dderbyniwyd/talwyd

Buddran
Derbyniadau o werthu asedion
Pryniad o asedau sefydlog
Gwaredu dibrisiant o asedau a werthwyd
Incwm net o fuddsoddiadau

Ariannu:-
Ad-dalu benthyciadau

Symudiad yn yr arian yn y flwyddyn

2014
E

33,424
56,883

2,440
7,234

(7, 119)
92,862

92,862

2013

48,855

2,693
5,701

(41,077)

(5,343)
10,829

10,829

27 Dadansoddiad o newidiadau mewn cronfeydd ariannol

Cyfrif banc ac arian parod
Cyfanswm cronfeydd arian

Dangoswyd ar y fantolent
Cyfrif banc ac arian parod
Gorddrafft banc

Ar 31 Mawrth
2013

6
853,988

Llif arian

92,862
853,988 92,862

853,988 183,249
(90,387)

853,988 92,862

Ar 31 Mawrth
2014

6
946,850
946,850

1,037,237
(90,387)
946,850
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Rhif y Cwmni: 02164058

Rhif Elusen: 1022320

Mudiad Meithrin
(Cyfyngedig drwy warant heb gyfranddaliadau)

Adroddiad y Cyfarwyddwyr
a Chyfrifon Cyfunol

Am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2013



Mudiad Meithrin
Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2012

Cynnwys y Cyfrifon

Manylion Cyfreithiol a Gweinyddol

Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr

Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol

Datganiad Cyfunol o Weithgareddau Ariannol

Mantolen Ariannol

Llif Arian Gyfunol

Nodiadau i'r Cyfrifon
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Man lion C reithiol a Gwein ddol

RHIF ELUSEN:

RHIF COFRESTRU CWMNI:

SWYDDFA GOFRESTREDIG:

1022320

02164058

Y Ganolfan lntegredig
Boulevard St Brieuc

Aberystwyth

SY23 1PD

CYFARWYD DWYR: J A Jones
R H Roberts
E Senior
M Roberts
G Ellis

G Hughes
G James
R Lloyd (penodwyd 13-10-2012)

PRIF WEITHREDWR AC YSGRIFENNYDD: H Jones

BAN CWYR: HSBC

19 Great Darkgate Street
Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1DH

CYFREITHWYR: Hopkins Law

26 Windsor Place

Caerdydd

CF10 3BZ

Darwin Grey

Helmont House
Churchill Way
Caerdydd

CF10 2HE

ARCHWILWYR COFRESTREDIG: PJE, Cyfrifwyr Siartredig

Archwilwyr Rhestredig
Llawr Cyntaf
Storws Fawr

Drury Lane

Aberaeron

Ceredigion

SA46 OBP



Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31Mawrth 2013

Adroddiad Bl n ddol r Ymddiriedol r

Cyflwyna'r ymddiriedolwyr, sef aelodau o'r Pwyllgor Gwaith, eu hadroddiad a'r adroddiadau
ariannol am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2013.

Strwythur, Tref n Lywodraethol a Rheolaeth
Mae'r elusen yn cael ei rheoli gan ei memorandwm ac erthyglau, a fabwysiadwyd ar y 14eg o
Fedi 1987, gydag addasiadau wedi'u dyddio Sed o Hydref 1996 a 2il o Hydref 1999.

Mae cyfraniad pob aelod o'r elusen wedi ei gyfyngu i f1 tuag at asedau os yw'r elusen yn cael

ei diddymu.

Mae Mudiad Meithrin yn fudiad gwirfoddol, sy'n golygu ei fod yn cael ei reoli ar bob lefel gan
wirfoddolwyr.

Ffurfiwyd Mudiad Meithrin i hybu a chefnogi addysg a datblygiad plant dan bump oed drwy'r

Gymraeg o fewn cylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi a meithrinfeydd.

Mae aelodaeth Mudiad Meithrin yn agored i bob cylch meithrin, cylch Ti a Fi, cylch

cyfansawdd, ac unigolion, os ydynt:-

~ Yn talu ffi aelodaeth yn flynyddol.

~ Yn cadw at amcanion a pholisiau Mudiad Meithrin, ac

~ Yn achos y cylchoedd meithrin, cylchoedd cyfansawdd a chylchoedd Ti a Fi, eu bod
wedi cofrestru yn unol a rheoliadau cyfreithiol yn derbyn cyfansoddiad sydd yn

sicrhau mai'r Gymraeg yn unig yw iaith weithredol y cylch, a bod y cylch yn derbyn

unrhyw blentyn y mae ei rieni yn dymuno iddo/ iddi dderbyn ei ofal ac addysg
blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Mudiad Meithrin wedi ei rannu i 22 sir sydd a'u ffiniau yn cyfateb a ffiniau presennol

Llywodraeth Leol.

Y Pwyllgor Gwaith
Y Pwyllgor Gwaith yw corff llywodraethol Mudiad Meithrin a'i aelodau yw ymddiriedolwyr yr

elusen. Y Pwyllgor Gwaith yw cyngor llywodraethol yr elusen sydd yn ymgynghori gyda'r Is-

bwyllgor Polisi ar faterion polisi. Aelodau'r Pwyllgor Gwaith yw Swyddogion y Mudiad,

Cadeiryddion yr Is-bwyllgorau a chynrychiolydd etholedig o bob talaith. Mae uwch staff y
Mudiad hefyd yn mynychu'r Pwyllgor Gwaith er mwyn adrodd ar gyflawniad a chynnig cyngor

yn ol yr angen.

Mae ymddiriedolwr yn derbyn pecyn anwythiad wrth gael eu hapwyntio er mwyn sicrhau eu

bod yn ymwybodol o bolis'iau a threfniadau'r elusen.

Mae'r Prif Weithredwr yn cael ei apwyntio gan y Swyddogion Cenedlaethol, ac ef sydd yn

gofalu am weithrediad dydd i ddydd y Mudiad. Cadarnhawyd y cynllun busnes gan y
Pwyllgor Gwaith ar ol ymgynghori gyda'r gwirfoddolwyr a staff. Mae'r cynllun busnes yn

cynnwys targedau am bob adran, o waith Mudiad Meithrin, ac fe'i hadolygir yn flynyddol dan

oruchwyliaeth y Prif Weithredwr.



Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Adroddiad Bl n ddol r Ymddiriedol r

Y Pwyllgor Gwaith
Y Pwyllgor Gwaith yw corff llywodraethol Mudiad Meithrin. Mae aelodaeth y pwyllgor hwn yn
rhoi llais uniongyrchol a chyfartal i bob sir trwy gynrychiolaeth daleithiol.

Aelodaeth y Pwyllgor Gwaith:-

~ Swyddogion y Mudiad.
~ Cadeiryddion is-bwyllgorau'r Mudiad.
~ Tri chynrychiolydd talaith.

Nid yw aelodau'r Pwyllgor Gwaith yn cael derbyn tal na budd mewn unrhyw ffordd, ar wahan
lie caniateir hynny dan Erthyglau a Memorandwm y Cwmni.

Is-bwyllgorau'r Pwyllgor Gwaith
Mae'r Pwyllgor Gwaith yn dirprwyo ei waith i bum Is-bwyllgor, ac yn derbyn adroddiadau gan
gadeiryddion yr is-bwyllgorau hynny ymhob cyfarfod. Dyma is-bwyllgorau Mudiad Meithrin:-

~ Is-bwyllgor Polisi.
~ Is-bwyllgor Cyllid a Staffio.
~ Is-bwyllgor Ansawdd a Hyfforddiant.
~ Is-bwyllgor Cyhoeddusrwydd a Marchnata.
~ Is-bwyllgor Cynhwysiant.

Mae'r is-bwyllgorau yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn, ac yn adrodd yn ol i'r Pwyllgor Gwaith

sydd hefyd yn cyfarfod deirgwaith y flwyddyn.

Adolygiad risg
Mae bwrdd yr ymddiriedolwyr wedi adolygu'r risgiau penodol i'r Mudiad gan geisio rheoli'r

risg drwy fabwysiadu systemau priodol. Mae'r broses hon yn dilyn cofnod o'r prif risg, yn
fewnol ac yn allanol. Mae'r Is-bwyllgor Cyllid a Staffio yn sicrhau fod y risg yn cael ei reoli a

bod trefn mewn lie i sicrhau hyn.

Gweithgareddau ac Arolwg Busnes
Prif weithgarwch y Mudiad yw darparu gofal ac addysg drwy gyfrwng y Gymraeg mewn

meithrinfeydd, cylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi a chylchoedd cyfansawdd. Caiff y
Mudiad ei ariannu gan grantiau a ddosberthir fel cymorth staffio a chyfundrefnol ynghyd a

grantiau uniongyrchol. Ystyria'r Cyfarwyddwyr fod y canlyniadau am y flwyddyn a rhagolygon

y cwmni a'r grwp i'r dyfodol yn foddhaol. Yn ystod y flwyddyn, newidiodd yr elusen ei henw o
Fudiad Ysgolion Meithrin i Fudiad Meithrin.

Canlyniadau am y cyfnod
Roedd y gwariant dros incwm am y cyfnod yn F102,039 (2012 - coiled f59,516).
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Adroddiad Bl n ddol r Ymddiriedol r

Nod ac egwyddorion yr elusen
Prif nod yr elusen a'i is-gwmn'iau yw hybu a hyrwyddo addysg a datblygiad plant dan bum

mlwydd oed, drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg mewn cylchoedd meithrin a chylchoedd Ti a Fi.

Nod Mudiad Meithrin yw rhoi cyfle i bob plentyn dan oed ysgol yng Nghymru fanteisio ar
brofiadau cyn-ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Mudiad Meithrin yn credu:

~ Bod yr Iaith Gymraeg o fantais i blant. Byddwn yn trefnu cymaint a phosibl o oriau

cyswllt a hi a defnyddio Cymraeg yn unig yng ngweithgareddau'r cylchoedd.
~ Bod chwarae yn sylfaenol i ddatblygiad plant yn gorfforol, yn emosiynol, yn

gymdeithasol ac yn ddeallusol. Byddwn yn sicrhau pob cyfle ar gyfer dysgu trwy

chwarae yn y cylchoedd.
~ Bod plant gwaeth beth fo'u hangen, yn elwa o brofiadau cylch Ti a Fi a chylch

meithrin. Rydym yn croesawu plant ag anghenion arbennig.
~ Bod y teulu yn sylfaen i ddatblygiad plant. Byddwn yn sicrhau pob cyfle i deuluoedd

gefnogi profiadau cyn ysgol eu plant, ac yn cynnig cefnogaeth ieithyddol a

chymdeithasol i deuluoedd trwy weithgareddau'r cylch Ti a Fi a chylch meithrin.
~ Bod gan blant yr hawl i ddisgwyl y bydd oedolion sydd yn gofalu amdanynt yn eu

hamddiffyn rhag camdriniaeth. Bydd y cylchoedd Ti a Fi a'r cylchoedd meithrin yn

cydweithio a'r gwasanaethau statudol i amddiffyn plant.
~ Bod dilyniant addysg Gymraeg yn hanfodol i bob plentyn sy'n mynychu ein

cylchoedd.
I'r perwyl hwn, rydym yn galw am sefydlu ysgol Gymraeg o fewn cyrraedd hwylus i

bob plentyn.

Prif ddangosyddion perfformiad
Mae'r Mudiad yn defnyddio sawl dangosydd i adolygu ei berfformiad ariannol. Mae'r rhelyw
o'r rhain yn cynnwys cymharu'r perfformiad gyda disgwyliad cyllideb. Mae dau brif

ddangosydd yn cael eu defnyddio yn gyson fel a ganlyn:

1. Cyflogau yw prif gost yr elusen felly mae'n ceisio cadw o fewn 1% i'r gyllideb ar
ddiwedd y flwyddyn ariannol. Yr oedd cyflogau yn 59% o'r gwariant eleni (2012: 58%)

2. Mae gan bob is-gwmni a phrosiect gyllideb a tharged. Dylai pob prosiect gyfrannu o
leiaf 12.5% o incwm tuag at y gost weinyddol. Yn gyfan gwbl (heb gynnwys incwm

cyfalaf), mae prosiectau cyfyngedig wedi cyfrannu 9.6% (2012: 13.9%) o incwm tuag at
weinyddiaeth gyffredinol. Bu'r lleihad o ganlyniad i'r ffaith nad oes elfen o
weinyddiaeth o fewn cytundeb Uned y Gymraeg.

Budd cyhoeddus
Mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig gyda'i amcanion elusennol wedi eu nodi o fewn

rheolau Deddf Elusennau 2006 i gefnogi a chynorthwyo addysg a datblygiad plant dan bump
oed drwy gyfrwng y Gymraeg mewn cylchoedd meithrin, cylchoedd Ti a Fi, cylchoedd
cyfansawdd a meithrinfeydd.
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Darpara Mudiad Meithrin fudd cyhoeddus drwy help ariannol a chymorth bugeiliol i'w

aelodau. Mae'r rhan fwyaf o gylchoedd meithrin yn elusennau eu hunain. Mae cylchoedd
meithrin yn agored i unrhyw blentyn trwy Gymru, heb rwystr cymdeithasol, corfforol neu

ymenyddol. Mae'r ffioedd y Cylchoedd ar y raddfa isel er mwyn sicrhau eu bod o fewn

cyrraedd ariannol i bob rhiant. Mewn rhai siroedd, mae cymhorthdal ffioedd ar gael.

Mae'r cylchoedd yn talu ffi cofrestru i Fudiad Meithrin, ac o'r herwydd yn gallu cael eu

cynrychioli ar y Pwyllgor Gwaith trwy system o gynrychiolaeth rhanbarthol, a hefyd yng
Nghyfarfod Blynyddol Mudiad Meithrin. Gall unrhyw gylch ddod yn aelod o Fudiad Meithrin

cyn belled a'i fod yn cytuno gydag amodau'r aelodaeth.

Polisi cronfeydd
Mae Mudiad Meithrin (yr elusen) yn ymdrechu i gadw gwerth tua chwe mis o wariant

cyffredinol mewn cronfeydd wrth gefn, sy'n cyfateb i f800,000 mewn cronfeydd
anghyfyngedig, heb eu clymu mewn asedau nac wedi eu dynodi ar gyfer pwrpas arbennig. Ar

y lefel hwn, cred yr Ymddiriedolwyr y gall yr elusen barhau mewn bodolaeth am gyfnod byr pe
byddai lleihad mewn incwm.

Yn 2011-12 rhoddwyd f50,000 mewn cronfa ddynodedig ar gyfer gwelliannau i'r adeiladau
dros y 5 mlynedd nesaf. Cafodd E7,729 ei wario yn ystod y flwyddyn ariannol yma.

Penderfynwyd fod angen ail-ddylunio'r wefan a'r fewnrwyd. Mae cronfa o f29,951 wedi ei

neilltuo ar gyfer y pwrpas yma. Bydd yn cael ei wario yn y flwyddyn ariannol 2013-14.

Polisi buddsoddi
Mae polisi buddsoddi ar gyfer ymddiriedolwyr wedi ei gyfeirio gan y Memorandwm ac
Erthyglau'r Gymdeithas. Symudwyd y buddsoddiadau i ddwylo broceriaid yn 2011 ac mae
gwelliant sylweddol yn eu perfformiad ers hynny. Maent wedi buddsoddi mewn cymysgedd o
stoc lywodraethol, cyfranddaliadau a buddsoddiadau eraill i gyrraedd y gofyniad i gynhyrchu
incwm. Gwnaethpwyd incwm o 2.7% (2012: 2.3%) o werth y buddsoddiadau yn y flwyddyn a

chynyddodd y buddsoddiadau 10.6% yn eu gwerth.

Polisi cyflogaeth
Mae'r elusen yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn defnyddio'r polisi i asesu haeddiant. Mae hyn er

mwyn gwneud yn siwr nad oes unrhyw ymgeisydd neu aelod o staff yn cael triniaeth llai

ffafriol.

Mae'r elusen wedi cyfiwyno rheolau cymhwysedd ar gyfer cael safon uchel ar draws yr elusen

yn y ffordd y mae'r unigolion yn delio gyda'i gilydd. Yn ychwanegol, mae rheolau wedi eu

cyflwyno i wneud yn siwr fod unigolion yn cael ei datblygu yn ol eu gallu a'u haeddiant. Bydd

pob aelod o staff yn cael ei hybu i ddatblygu ei botensial a'i dalentau, er mwyn sicrhau bod yr

elusen yn elwa o'r gwaith mwyaf effeithiol.
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Is-gwmnTau
Mae'r cyfrifon sydd yn yr adroddiad yn cynrychioli'r canlyniad cyfnerthedig o'r elusen a'i is-
gwmn'iau, Cam wrth Gam Cyf (CWG), Mabon a Mabli Cyf (MaM), a Meithrinfeydd Cymru Cyf

(MCC). Nod ac amcanion yr is-gwmn'iau yma fel a ganlyn:

CWG —
i hyfforddi oedolion mewn cymwysterau gofal plant;

~ MaM —gwerthiant nwyddau i'r cylchoedd;
~ MCC — gweithredu meithrinfeydd yr elusen.

Mae'r cwmn'iau yn rhoi eu helw i'r elusen drwy rodd gymorth.

Perfformiad yr is-gwmniau
Mae Mudiad Meithrin yn hapus gyda pherfformiad y tri o'r is-gwmniau ac yn deall yr angen i

wahanu'r busnes masnachol oddi wrth yr elusen.

Fe wnaeth Mabon a Mabli Cyf golled bychan am y flwyddyn ariannol, llwyddodd y cwmni i

gario cost cyflogaeth, postio a nwyddau swyddfa. Bydd Mudiad Meithrin Cyf yn dal i gefnogi
Mabon a Mabli Cyf a hybu perfformiad y cwmni lie bo'r gallu.

Mae'r pum meithrinfa/ darpariaethau Meithrinfeydd Cymru yn perfformio yn dda, er nad yw'r

incwm a'r elw cystal a'r flwyddyn flaenorol.

Parti perthynol
Daeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg, prif gyllidwr Mudiad Meithrin i ben ar y 31 o Fawrth 2012.
Datblygwyd targedau a chytundeb rhwng y Mudiad a Uned y Gymraeg mewn Addysg,
Llywodraeth Cymru.

Ariannir yr elusen yn bennaf gan Llywodraeth Cymru —Uned y Gymraeg mewn Addysg ac
Adran Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd.

Cynlluniau i'r dyfodol
Fe fydd Meithrinfeydd Cymru yn ymgymryd a dwy ddarpariaeth newydd yn 2013-14 —Cylch

Meithrin Dechrau'n Deg Aberteifi a Chylch Meithrin Dechrau'n Deg Garden City.

Fe fydd ffocws ar gryfhau Cylchoedd Ti a Fi gyda phenodi 11 arweinydd Ti a Fi Teithiol i

ehangu a sicrhau dilyniant i addysg Gymraeg.

Gwirfoddolwyr
Mae'r elusen yn ddiolchgar iawn i'w wirfoddolwyr am eu holi wasanaeth yn cefnogi'r
cylchoedd yn lleol.

Datganiad o Gyfrifoldebau'r Ymddiriedolwyr
Mae'r ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn gyfarwyddwyr Mudiad Meithrin i bwrpas cyfraith cwmni)

yn gyfrifol am gynhyrchu'r Adroddiad Blynyddol a'r datganiad cyllidol mewn cytundeb gyda'r

gyfraith cymwys a'r Ymarferiad Cyfrifo Cyffredinol Derbyniol Deyrnas Unedig (Egwyddorion
Derbyniol Cyfrifo Cyffredinol).



Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Adroddiad Bl n ddol r Ymddiriedol r

Mae cyfraith cwmniau yn mynnu fod y cyfarwyddwyr yn darparu datganiadau cyllidol ar gyfer
bob blwyddyn ariannol, sy'n rhoi darlun teg o gyflwr y cwmni a'i is-gwmnYau, a'r derbyniadau
a'r adnoddau a dderbyniwyd gan gynnwys incwm a gwariant yr elusen a'r grwp am y cyfnod
hwnnw. Wrth baratoi'r datganiadau cyllidol, mae disgwyl i'r ymddiriedolwyr i:

~ Ddewis polis'iau cyfrifyddol addas ac yna'u cymhwyso'n gyson;

~ Arsylwi trefnau ac egwyddorion y SORP elusennau;

~ Wneud dyfarniadau ac amcangyfrifon sy'n rhesymol a chall;

~ Ddarparu datganiadau cyllidol ar sail busnes hyfyw oni bai ei fod yn anaddas i gymryd yn
ganiataol y bydd y cwmni yn parhau mewn busnes;

~ Nodi a yw'r safonau cyfrifyddu priodol wedi cael ei ddilyn, a datganu ac esbonio yn yr
adroddiad blynyddol unrhyw ymadawiad o bwys.

Mae'r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gadw cyfrifon priodol sy'n datgelu gyda chywirdeb
rhesymol ac ar unrhyw adeg gyflwr cyllidol y cwmni a'r grwp ac yn eu galluogi i sicrhau fod y
datganiadau cyllidol yn cydsynio a Deddf Cwmn'iau 2006. Maent hefyd yn gyfrifol am sicrhau
asedau'r cwmni a'r grwp a gan hynny i gymryd camau rhesymol i atal ac i ddarganfod twyll ac
afreoleidd-dra arall

Nid yw'r ymddiriedolwyr yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth arall y dylai'r archwilwyr fod yn

ymwybodol ohono (fel y diffinnir dan Ran 418 o Ddeddf Cwmn'iau 2006) ynglyn a'r elusen a'i

is-gwmn'iau. Mae'r ymddiriedolwyr wedi cymryd camau i wneud yn siwr eu bod yn

ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwiliad a gwneud yn siwr fod yr archwilwyr yn

ymwybodol o'r wybodaeth yma.

Mae'r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am y wybodaeth gorfforaethol a chyfrifo sydd wedi ei

gynnwys ar wefan yr elusen. Mae rheolau yn y Deyrnas Unedig ynglyn a pharatoi gwybodaeth
a rhannu adroddiad blynyddol yn gallu amrywio o'i gymharu a chyfreithiau eraill.

Archwilwyr

Mae erthyglau'r cwmni yn gofyn am ail-apwyntio'r archwilwyr yn flynyddol. Mae PJE, Cyfrifwyr

Siartredig wedi dangos parodrwydd i barhau fel archwilwyr. Yn unol a rhan 485 (4) o Ddeddf
Cwmn'iau 2006, bydd cynnig i ail-apwyntio PJE Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Cofrestredig

yn cael ei roi o flaen y Cyfarfod Blynyddol.

Arwyddwyd yn ol gorchymyn y bwrdd o ymddiriedolwyr a'i arwyddo ar ei rhan.

HJ ne

Ysg nnydd

Dyddiad: +' +~~



Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Adroddiad r Archwil r Annib nnol i aelodau
Mudiad Meithrin n edi am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Rydym ni wedi archwilio datganiadau ariannol Mudiad Meithrin am y flwyddyn yn diweddu ar

y 31 Mawrth 2013, sydd yn cynnwys polisiau cyfrifyddol, datganiadau gweithgareddau
ariannol, mantolenni, datganiad llif arian a nodiadau 1 i 27. Mae'r datganiadau ariannol wedi

cael eu paratoi yn ol y polis'iau cyfrifo a nodir o'i mewn.

Mae'r adroddiad hwn wedi ei wneud i aelodau'r elusen yn unig, fel corff, ac yn gyson a

Phennod 3 o Ran 16 o Ddeddf Cwmniau 2006. Mae ein gwaith archwilio wedi ei ymgymryd

fel y gallwn nodi i'r aelodau'r materion hynny y dylem ei nodi yn adroddiad yr archwilwyr ac i

ddim pwrpas arall. I gyrhaeddiad pellaf y gyfraith, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb i unrhyw un

ar wahan i'r cwmni ac aelodau'r elusen fel corff, am ein gwaith archwilio, am yr adroddiad

yma, nac am y farn rydym wedi ei ffurfio.

Cyfrifoldebau cyfarwyddwyr ac archwilwyr
Mae'r ymddiriedolwyr (sydd hefyd yn gyfarwyddwyr Mudiad Meithrin ar gyfer gyfraith

cwmniau) yn gyfrifol am baratoi'r Adroddiad Blynyddol yn unol a safonau cyfrifo perthnasol y
Deyrnas Unedig gan gynnwys fel yr eglurir yn y Datganiad o Gyfrifoldebau'r Ymddiriedolwyr

ynglyn a'r datganiadau ariannol yma.

Ein cyfrifoldebau ni yw archwilio'r datganiadau ariannol yn unol a chyfraith a rheoliadau a

Safonau Rhyngwladol Archwilio (Prydain ac Iwerddon).

Rydym yn adrodd i chwi a yw'r datganiadau ariannol yn rhoi darlun gwir a theg ac wedi eu

paratoi'n briodol yn unol a gofynion yr Egwyddorion Derbyniol Cyfrifo Cyffredinol y Deyrnas

Unedig ac yn unol a Deddf Cwmn'iau 2006. Adroddwn hefyd os, yn ein barn ni, nad yw

Adroddiad y Cyfarwyddwyr yn gyson a'r datganiadau ariannol.

Hefyd, adroddwn i chi, yn ein barn, os nad ydy'r cwmni elusennol wedi cadw cyfrifon ariannol

priodol, os nad ydym wedi derbyn pob gwybodaeth ac eglurhad angenrheidiol ar gyfer ein

harchwiliad, neu oni ddatgelir yr wybodaeth sy'n gyfreithiol ynglgn a thai a gweithrediadau'r

cyfarwyddwyr.

Darllenwn bob gwybodaeth arall yn yr Adroddiad Blynyddol ac ystyriwn yr oblygiadau i' n

hadroddiad os deuwn yn ymwybodol o unrhyw gamfynegiannau amlwg neu anghysonderau o
bwys yn y datganiadau ariannol.

Sail ein barn
Fe wnaethom ein harchwiliad yn unol a'r Safonau Rhyngwladol Archwilio (Prydain ac
Iwerddon) a osodwyd gan y Bwrdd Rheoli Archwilio. Mae archwiliad yn cynnwys craffu, ar sail

prawf, ar dystiolaeth berthnasol i'r symiau a'r datgeliadau yn y datganiadau ariannol. Mae

hefyd yn cynnwys asesiad o'r amcangyfrifon a'r barnau arwyddocaol a wnaed gan y

cyfarwyddwyr wrth baratoi'r datganiadau ariannol, gan ystyried a yw'r polis'iau cyfrifyddu yn

briodol i amgylchiadau'r Cwmni ac yn cael eu gweithredu'n gyson a'u datgelu'n ddigonol.

Cynlluniwyd a gwnaethpwyd ein harchwiliad er mwyn cael yr holi wybodaeth ac esboniadau

oedd yn angenrheidiol yn ein barn ni er mwyn rhoi tystiolaeth ddigonol inni i roi sicrwydd

rhesymol fod y datganiadau ariannol yn rhydd o gamddatganiadau sylweddol a fyddai wedi'u

hachosi gan dwyll neu gan afreoleidd-dra arall neu gan gamsyniad. Wrth ffurfio ein barn, fe
wnaethom werthusiad hefyd o ddigonolrwydd cyffredinol y modd y cyflwynwyd gwybodaeth

yn y datganiadau ariannol.



Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Adroddiad r Archwil r i aelodau
Mudiad Meithrin C n edi am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Barn
Yn ein barn ni, mae'r datganiadau ariannol:—

~ Yn rhoi darlun gwir a theg o gyflwr y cwmni elusennol a'r grwp ar 31 Mawrth 2013 ac
o'r incwm dros wariant y grwp yn ystod y flwyddyn oedd yn diweddu'r pryd hwnnw,

~ Bod y cyfrifon wedi'u paratoi'n briodol yn unol a Deddf Cwmn'iau 2006;
~ Fod y wybodaeth sydd yn gynwysedig yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr yn gyson gyda'r

cyfrifon.

D R Patterson ACA, FCCA

Uwch Archwiliwr Statudol, ar ran

PJE, Cyfrifwyr Siartredig
Archwilwyr Cofrestredig
Llawr Cyntaf

Storws Fawr

Drury Lane

Aberaeron

Ceredigion
SA46 OBP

Dyddiad. „........L ..... ..r~..........



Mudiad Meithrin

Arn flw dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Dat aniad c unol o Weith areddau Ariannol am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Cronfa

Anghyfyngedig

f
Adnoddau a dderbyniwyd
Adnoddau a dderbyniwyd o gyllid cynhyrchi ol

lncwm gwirfoddol:

Grantiau 2

Cronfa

Gyfyngedig

f

1,156,000

Cronfa
Wad dol

2013

1,156,000

2012

1,156,464

Rhoddion 3

Cymynrodd

Gweithgareddau i

gynhyrchu cronfeydd

Incwm o fusnes masnachol

Llog ac incwm buddsoddi 4
arall

Adnoddau a dderbyni wyd o
weithgareddau elusennoL.

Grantiau 2

Aelodaeth ag Yswiriant

Incwm arall 6

1,032

1,257,195

2,639

317,601
69,802

189,985

205,746

5,754

2,542,260

1,032

1,462,941

8,395

2,859,861

69,802

189,985

984

1,651,677

8,154

2,791,583

70,085

201,571

Cyfanswm adnoddau a

dderbyniwyd

1,838,254 3,909,760 2 5,748,016 5,880,518

Adnoddau a

ddefnyddiwyd
Costau cynhyrchu cyllid

Costau uniongyrchol

Costau elusennol

Cost trefn lywodraethol

111,964
15,455

1,942,084
30,409

74,684
1,405,040
2,277,040

16,070

186,648

1,420,495
4,219,093

46,479

226,028

1,442, 534

4,209,869

60,138

Cyfanswm adnoddau a

ddefnyddiwyd

10 2,099,912 3,772,834 5,872,746 5,938,569

Mewnsoddiad net o
adnoddau cyn enillion a
cholledion
cydnabyddedig eraill
Trosglwyddiadau

(Lleihad)i Cynnydd ar ail-

brisio buddsoddiadau a'u

gwerthu

Symudiadau net mewn
cronfeydd

(261,658) 136,926

114,778 (239,510)

22,691

114,778 (216,819)

376,436 (376,436)

2 (124,730)

2 (124,730)

22,691

2 (102,039)

(58,051)

(58,051)

(1,465)

(59,516)

Cronfeydd ar laf o Ebrill

2012
Cronfeydd ar 31 Mawrth
2013 22

864,215 6,384,311

978,993 6,167,492

2,791

2,793 7,149,278 7,251,317

7,251,317 7,310,833

Mae'r datganiad cyfuno o weithgareddau ariannol yn cynnwys pob elw a cholled yn y flwyddyn.
Mae pob incwm a gwariant yn perthyn i incwm o weithrediadau sydd yn parhau.
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Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31Mawrth 2013

Mantolenni

Y~Grw Y Cwmni

Nodyn 2013 2012 2013 2012

Asedau Sefydlog

Asedau Sefydlog
Anghyffyrddadwy

Asedau Sefydlog

Cyffyrd d ad wy

Buddsoddiadau

14 10,000 11,000 10,000 11,000

16 240,660 212,626 240,762 212,727
5,995,630 6,188,573 5,991,010 6,183,376

15 5,744,970 5,964,947 5,740,248 5,959,649

Asedau Cyfredol

Stoc
Dyledwyr

Banc ac arian parod

17
18

34,412
600,498
853,988

36,417
480,581 626,854 590,719
843,159 523,163 442,928

1,488,898 1,360,157 1,150,017 1,033,647

Credydwyr: I'w talu o fewn
blwyddyn

19 (335,250) (297,413) (189,011) (163,701)

Asedau cyfredol net 1,153,648 1,062,744 961,006 869,946

7,149,278 7,251,317 6,952,016 7,053,322

Cynrychiolwyd gan:

Cronfeydd anghyfyngedig:
Cronfa Gyffredinol

Cronfeydd cyfyngedig
Cronfeydd gwaddol

978,993 864,215 976,407 704,933
20 6,167,492 6,384,311 5,972,816 6,345,598
21 2,793 2,791 2,793 2,791

7,149,278 7,251,317 6,952,016 7,053,322

Cymeradwywyd y cyfrifon gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr ar Pti:.0II..Ã.9....... ac arwyddwyd ar eu
rhan gan:

e.rchC Q&~

Geraint James

Cyfa rwyd dwyr

el Jones
Ysg rifennydd
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Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31Mawrth 2013

Dat aniad Llif Arian

Mewnlif/ (All anlif) net o
weithgareddau

Nodyn

25

2013
f

48,855

2012
E

202,309

Enillion o fuddsoddi a chyllido
Llog a dderbyniwyd

Llog ar gronfa waddol
Rhaniadau buddsoddiadau

Gwariant cyfalaf a buddsoddi
cyllidol

Aria nnu

21

26

2,693
2

5,701
8,394

(46,420)

10,829

3,788
2

4,364
8,154

(9,267)

201,196

Cynnydd/ (Lleihad) mewn arian
yn y flwyddyn

10,829 201,196

843,159

853,988

Cymhwysiad o lif arian net i symudiadau mewn cronfeydd ariannol
Cynnydd/(Lleihad) mewn arian yn y 26 10,829
flwyddyn

Cronfeydd ariannol ar 1af Ebrill 27
2012
Cronfeydd ariannol ar 31 Mawrth 27
2013

201,196

641,963

843,159

12



Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Nodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Polisfau cyfrifyddol
Mae'r adroddiadau ariannol wedi cael eu paratoi ar sail cost hanesyddol o gyfrifyddu, ar
wahan i fuddsoddiadau sydd wedi eu cynnwys ar werth y farchnad. Maent yn dilyn
argymhellion a gynhwysir yn "Adrodd a Chyfrifo am Elusennau; Datganiad o Arferion a
Argymhellwyd i Elusennau" a gyhoeddwyd ym Mawrth 2005, sydd yn berthnasol i Safonau
Cyfrifo Prydeinig a Deddf Cwmniau 2006. Mae'r prif bolisiau cyfrifo a ddewiswyd i baratoi'r
datganiadau ariannol yma isod:

Cyfuniad
Mae cyfrifon yr elusen a'r is-gwmn'iau wedi eu cyfuno llinell wrth linell. Mae'r elusen wedi
cymryd mantais o'r angen i baratoi cyfrif elw a cholled ei hunan yn unol a'r hyn a ganiateir
gan Adran 403 o Ddeddf Cwmn'i'au 2006 a pharagraff 397 o'r SORP. Dangosir coiled o
f101,305 (2012: coiled f27,935) yng nghyfrifon yr elusen am y flwyddyn.

Grantiau
Cydnabyddir grantiau refeniw yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn y cyfnod sydd yn
adlewyrchu budd y grant hwnnw, gan gymryd i ystyriaeth gwariant cyfartalog. Cydnabyddir
grantiau cyfalaf yn llawn yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn y flwyddyn mae'n cael
ei dderbyn.

Rhoddion a Chymynroddion
Cynhwysir rhoddion a chymynroddion yn y datganiad o weithgareddau ariannol pan eu
derbynnir. Gallai ewyllysiau fod yn cael eu derbyn, ond nid ydynt wedi cyrraedd y gofynion yn
ol SORP i gael eu cydnabod yn y cyfrifon.

Adnoddau a ddefnyddiwyd
Cydnabuwyd costau a threuliau yn y cyfnod pan yn ddyledus. Mae costau yn cynnwys TAW

gan nad yw'r elusen wedi ei chofrestru ac felly yn methu ei hawlio yn ol. Dosbarthwyd costau
i gronfeydd ar sail costau uniongyrchol. Lle nad yw'n bosib i'w ddosbarthu ar y sail yma, sef
costau canolog y mudiad, dosrannwyd y costau i weithgareddau elusennol ar sail yr incwm a
dderbyniwyd gan bob canolfan gost. Teimlir bod y polisi yma yn adlewyrchiad teg o'r amser a
wariwyd yn ganolog. Mae costau trefn lywodraethol yn cynrychioli'r gost o weinyddu'r elusen
a chwrdd a gofynion cyfansoddiadol a statudol. Mae'r gost o godi arian yn cynrychioli'r gast
o hybu'r Mudiad a'r adran nawdd.

Asedau sefydlog cyffyrddadwy
Mae asedau sefydlog cyffyrddadwy yn cael eu datgan yn y fantolen ar bris cost llai dibrisiad
sydd wedi crynhoi. Nid yw asedau a gwerth llai na f1,000 yn cael eu cynnwys fel asedau
sefyd log.

Cyfrifir dibrisiad i ddileu cost lai gwerth gweddillol o asedau sefydlog dros amcangyfrif o
gyfnod eu bywyd defnyddiol yn ol y graddau canlynol:

Adeiladau rhydd-ddaliadol neu ar brydles
Celfi ac offer swyddfa

20 —50 mlynedd

3 —10 mlynedd

13



Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Nodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

1. Polis'iau cyfrifyddol (parhau)

Buddsoddiadau
Cydnabuwyd buddsoddiadau ar eu gwerth masnachol ar ddyddiad y fantolen. Ail-brisiwyd y
buddsoddiadau a chydnabuwyd unrhyw ennill neu golled yn eu gwerth yn y Datganiad o
Weithgareddau Ariannol.

Canghennau
Nid yw'r cyfrifon yn cynnwys canlyniadau unrhyw Bwyllgor Sir neu Gylch Meithrin gan nad

ydynt o dan reolaeth yr elusen.

Trethi
Nid oes ddarpariaeth ar gyfer trethi i'w gael yn y Cyfrifon gan fod statws elusennol
cofrestredig gan y Mudiad ac mae gohebiaeth gyda'r Cyllid Gwladol yn dangos fod yr incwm
net yn cael ei eithrio.

Asedau Sefydlog Anghyffyrddadwy
Mae ewyllys da a dalwyd am Ysgol Fach Ni (sydd bellach yn feithrinfa Camau Bach) wedi ei
amorteiddio dros 20 mlynedd.

Stoc
Mae stoc Mabon a Mabli wedi ei brisio ar yr isafswm o gost neu'r hyn a geir o'u hailwerthu.
Cyfrifir cost ar sail gwerth pryniant. Seilir gwerth masnachol ar amcan o bris gwerthu llai'r

amcan o'u gwaredu.

Costau pensiwn
Mae'r elusen yn gweithredu tri chynllun pensiwn ar gyfer staff cymwys.

Mae 7 o staff y Mudiad yn gymwys i ymuno a Chynllun Pensiwn Athrawon, sy'n gynllun
cenedlaethol statudol cyfrannol, cynllun pensiwn lie mae'r budd wedi'i ddiffinio a heb ei

gyllido. Gweinyddwyd gan yr Asiantaeth Pensiwn Athrawon, asiantaeth weithredol Adran

Addysg a Chyflogi. Aseswyd costau pensiwn gan Actwari'r Llywodraeth. Cyfrannodd yr Elusen
14.2% (2012: 14,2%) o gyflogau pensiynadwy I'r cynllun am y flwyclclyn yn diweddu 31 Mawrth
2013 sef f41,162 (2012: f40,349). Cydnabuwyd y gost yn y datganiad ariannol pan yn
ddyledus.

I'r aelodau parhaol nad ydynt yn gymwys i ymuno a'r cynllun athrawon, mae'r elusen wedi
trefnu cynllun pensiwn gyda chyfraniadau wedi'i diffinio. Rheolwyd y cynllun yn annibynnol.
Delir asedion y cynllun yma ar wahan i asedion yr elusen. Cafodd yr asedion ei buddsoddi
gan gwmni yswiriant. Cydnabuwyd y gost yn y datganiadau ariannol pan yn ddyledus. Roedd

y gost am y flwyddyn yn F96,617 - f55,455 gan y cyflogwr a f41,162 wedi ei aberthu drwy'r

cyf log ( (2012: f80,595) sy'n cynrychioli 3% neu 6% o gyflogau pensiynadwy. Cafodd
aelodaeth i'r cynllun pensiwn yma ei ehangu i holi staff y Mudiad a'i is-gwmniau —boed yn
staff parhaol a'i peidio. Mae hyn yn ein paratoi ar gyfer cofrestiaid pensiwn awtomatig yn
2014.

Ar gyfer staff y cylchoedd, mae cynllun pensiwn anghyfrannol ar eu cyfer. Rheolwyd y cynllun

yn annibynnol. Delir asedion y cynllun yma ar wahan i asedion yr elusen. Cafodd yr asedion
ei buddsoddi gan gwmni yswiriant. Cydnabuwyd y gost yn y datganiadau ariannol pan yn

ddyledus.
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Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Nodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

1. PolisTau cyfrifyddol (parhau)

Cronfeydd cyffredinol
Mae cronfeydd cyffredinol yn cynnwys rhoddion ac incwm a dderbyniwyd heb bwrpas
arbennig ac felly ar gael fel cronfa gyffredinol. Ni osodir amodau allanol ar gronfeydd
cyffredinol.

2. Grantiau

Grantiau crai dd
Uned y Gymraeg mewn Addysg

Cronfeydd
Anghyfyngedig

Cronfeydd
Cyfyngedig

f
1,156,000

2013 2012
Cyfanswm Cyfanswm

f f
1,156,000 1,156,464

Grantiau arall

Llyw odraeth Cymru

Adran Plant, Pobl Ifanc a

Theuluoedd

Swyddog Datblygu Cyfnod

Sylfaen/ Blynyddoedd Cynnar
Adran Cwricwlwm Cyfnod Sylfaen

Cynllun Hyfforddi iaith Pawb

Prosiectau Si rol

Cyngor Sir Caerdydd

Cyngor Dinas Casnewydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-

bont

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda

Cynon Taf

Cyngor Sir Mynwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro

Morgannwg

Cyngor Sir Powys

Bwrdd Iechyd Powys

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau

Gwent

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Ceredigion —Ffrindiau

Bach yr Eos

Cyngor Dinas Abertawe-

Datblygu

Cyngor Dinas Abertawe —Plantos

Bach

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell

Nedd Port Talbot

Yw gario ymlaen

317,601 317,601 327,424

37,000 37,000 37,000

1,678,989 1,678,989 1,679,131

57,670
16,576

12,671

57,670
16,576

12,671

57,670
16,426
33,933
12,860

7,744
8,526

7,744
8,526

6,895
8,526

4,000
2,500

4,000
2,500

4,000
8,898

43,369
2,950

43,369
2,950

51,351

12,743

7,000
21,032
42,237

7,000 11,000
21,032 15,602
42,237

11,811

54,549

30,591

11,811 11,827

54,549

30,591

47,008

30,665

317,601 2,039,215 2,356,816 2,372,959
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Mudiad Meithrin

Am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Nodiadau i'r C rifon am fl dd n n diweddu 31 Mawrth 2013

Cari wyd ymlaen

Cyngor Bwrdeistref Wrecsam

Cyngor Sir Dinbych

Cyngor Sir Fflint

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cynllun Cyfeirio Awdurdodau Lleol

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda

Cynon Taf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Sir Caerdydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro

Morgannwg
Arian i Bawb —prosiect Ceredigion

Big Loteri — prosiect treftadaeth
Cefnogi Cynnar -Grant Ymchwil

Cynlluniau Swyddfa'r Gogledd
Grant Ewrop - Leonardo

327,601 2,039,215
65,620
49,224
22,459
15,000

81,714
47,260

32,978
27,175

123,070
24,457

9,869
4,219

81,714
47,260

76,392
47,260

32,978
27,175

123,070
24,457

49,238
39,401

124,591
30,027

9,869
4,219

2,688
1,146

12,149
883

2,801

2,356,816 2,372,959
65,620 7,250
49,224 6,000
22,459 18,798
15,000

317,601 2,542,260 2,859,861 2,791,583

3. Rhoddion

Unigolion a Sefydliadau

2013
f

1,032
1,032

2012
f

984
984

4. Llog ac Incwm buddsoddi arall

Cronfeydd
Anghyfyngedig

Cronfeydd

Cyfyngedig

Cronfa 2013 2012
Waddol Cyfanswm Cyfanswm

Llog banc
Incwm o fuddran

f
2,639

2,639

f
53

5,701
5,754

f
2,694
5,701
8,395

3,790
4,364
8,154
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5. Incwm o'r is-gwmni a'r meithrinfeydd
Mae canlyniadau'r cyfrifon cyfunol yn cynnwys is-gwmn'iau'r elusen, fel nodir yn nodyn 16.
Mae'r elw yn flynyddol yn cael ei roi i Fudiad Meithrin. Mae crynodeb o ganlyniadau'r is-

gwmn'iau isod. Mae cyfrifon wedi eu harchwilio wedi eu cofrestru gyda Thy'r Cwmniau. Mae
canlyniadau'r is-gwmn'&'au wedi eu cyfuno ar sail llinell wrth linell. Pwrpas yr is-gwmn'iau yw:-

~ Mabon a Mabli Cyf —gwerthu llyfrau Cymraeg a chynhyrchion eraill i gylchoedd.
~ Meithrinfeydd Cymru - rhedeg meithrinfeydd ddyddiol.
~ Cam wrth Gam Cyf - cwmni cyfyngedig drwy warant sy'n darparu hyfforddiant a

datblygu fframwaith hyfforddi.

Trosiant

Cost gwerthiant

MaM

f
91,062

(57,486)

MCC

f
1,310,441

(70,008)

CWG

f
1,884,786
(962,721)

Cyfanswm
f

3,286,289
(1,090,215)

Elw gros
Costau gweithredol

Elw net

33,576 1,240,433 922,065 2,196,074
(34,282) (1,240,430) (922,065) (2,196,777)

(706) 3 (703)

Mantolen MaM
f

MCC

f
CWG Cyfanswm

Cyfanswm Asedau

Cyfanswm Rhwymedigaethau

55,882
(68,436)

251,011 295,267 602,160
(192,863) (143,500) (404,799)

(12,554) 58,148 151,767 197,361

6. Incwm Arall

Ad-daliad cyflogau a chostau
Llogi Ystafell

Incwm cynhadledd

Prosesu cyfiogau i'r meithrinfeydd

Gwyl Feithrin a Marchnata

Incwm amrywiol

Cylch Rhagorol

2013
f

121,622
11,065

33,860
2,930

11,008
9,500

2012

126,341
8,912
7,600

30,991
6,740

13,007
7,980

189,985 201,571

7. Hyrwyddo a hysbysebu

Cost uniongyrchol o
gynhyrchu incwm

Ymgyrch farchnata

Cronfeydd
Anghyfyngedig

f
108,974

2,990
111,964

Cronfeydd
Cyfyngedig

18,520

2013 2012
Cyfanswm Cyfanswm

f
127,494 116,198

56,164 59,154 109,830
74,684 186,648 226,028
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8. Costau'r elusen
Cronfeydd Cronfeydd Cronfa

Anghyfyngedig Cyfyngedig Waddol
f f f

2013
Cyfanswm

f

2012
Cyfanswm

f
Cost prosiectau
Cost rhedeg prosiectau
— Mudiad

Cost rhedeg prosiectau
—Cam wrth Gam

Cost rh ed eg pros i ecta u

—Cynlluniau Cyfeirio

15,455 240, 502

942,038

222, 500

255,957

942,038

246,640

935,869

222, 500 260,025

Costau elusen eraill

Cyflogau, phensiwn a

cheir

Grant ymweliadau

tramor
Aelodaeth

Hyfforddi staff a

chynadleddau
Costau adeiladau

Yswiriant

Costau ffon, ffacs
Costau eraill

Diogelwch i staff
Recriwtio staff
Rhent a threthi

Amorteiddiad

Dibrisiant o asedion

sefydlog

Trydan a nwy

Hurio nwyddau swyddfa

Printio, offer swyddfa a

thai post
Offer cyfrifiadurol

Costau glanhau a

sbwriel

1,559

1,751
2,320

688
1,452

49,524
82,446
24,058
13,353

6,631
4,089

57,853
1,000
7,286

17,831
1,177

7,345

253,768

36,192
28,741
44,800 2,723

27,007
67,327

21,228

1,960,019 2,277,040

15,455 1,405,040

1,504,082 1,970,828

1,420,495 1,442, 534

3,474,910 3,443,766

1,559 1,030

2,439
3,772

3,219
4,959

49,524
82,446
41,889
14,530

6,631
11,434
57,853
1,000

261,054

52,151
79,332
41,686
14,070
13,226

2,401
47,005

1,000
264, 577

36,192
28,741
47,523

38,331
33,331
46,938

48,235
67,327

57,806
65,041

4,237,059 4,209,869

Nid oedd unrhyw grantiau i unrhyw gwmniau yn y flwyddyn.
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9. Rheoli a gweinyddu

Costau archwilwyr

Costau cyfreithwyr a

proffesiynol

Costau cyfarfod ac adroddiad

blynyddol

Costau cyfarfodydd ac
ymddiriedolwyr

Dyledion drwg

Llogau banc
Costau rheolwr

buddsoddiadau

Cronfeydd
Anghyfyngedig

f
6,520

10,839

Cronfeydd
Cyfyngedig

f
2,324
3,695

7,072

2,947 834

10,103 1,785
360

30,409 16,070

Cronfa
Wad doi

f

2013
Cyfanswm

f
8,844

14,534

7,072

2012
Cyfanswm

f
9,910

27,858

4,018

3,781 5,138

46,479 60,138

447
11,888 12,407

360 360

10. Dadansoddiad o gyfanswm yr adnoddau a wariwyd

Gwariant prosiect
Cost cymorth
Codi arian a

chyhoeddusrwydd
Rheoli a gweinyddu

Costa u

staffio
f

3,474,910

f
1,420,495

501,095
186,648

261,054

f
1,420,495
4,237,059

186,648

f
1,442, 534
4,210,876

225,021

46,479 46,479 60,138

2013 2012
Eraill Dibrisiad Cyfanswm Cyfanswm

3,474,910 2,154,717 261,054 5,890,681 5,938,569

11. Cost yn ol gweithgareddau elusengar

Hyfforddiant

Gwasanaethau i'r

blynyddoedd cynnar
Datblygu'r

blynyddoedd cynnar

Cynhwysiant

Dibrisiant

Rheoli a gweinyddu

Cost
prosiect

942,038

255,957

222, 500

Cost
gweinyddu

f
616,395

1,238,960

2,045,851

74,799
261,054

46,479

Cost hybu a
chyhoeddusrwydd

f
37,443

127,494

2013

f
1,595,876
1,366,454

2012

f
1,634,653
1,289,375

297,299 351,117
261,054 264, 577
46,479 60,138

21,711 2,323,519 2,338,709

1,420,495 4,283,538 186,648 5,890,681 5,938,569
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12. Costau staffio

Cyf log au

Costa u

Costau pensiwn

Costau teithio a chynhaliaeth

2013
f

2,907,817
191,030
96,617

3,195,464
279,446

3,474,910

2012
f

2,826,940
203,513
137,796

3,168,249
275,517

3,443,766

Nid yw'r cyflogau uchod yn cynnwys cyflogau i ymgeiswyr Cam wrth

Gam.

Mae un aelod o staff yn ennill dros f100,000 (gan gynnwys Yswiriant Gwladol Cyflogwr a

Chyfraniadau Pensiwn).

Mae un aelod o staff yn ennill rhwng f70,000 —f80,000 (gan gynnwys Yswiriant Gwladol

Cyflogwr a Chyfraniadau Pensiwn).

13. Nifer o staff

Nifer o staff
Hyfforddi ac ansawdd

Gwasanaethau i'r blynyddoedd cynnar

Cynhwysiant

Datblygu'r blynyddoedd cynnar

2013

24
83

9
82

198

2012

24
81

8
86

199

Mae'r grwp hefyd yn cyflogi amrywiol ymgeiswyr fel rhan o'u cytundeb hyfforddiant gyda
chwmni Cam Wrth Gam. Nid yw'r rhain wedi eu cynnwys yn y swm uchod gan eu bod yn staff
tymor byr, rhan amser, sydd yn derbyn grant tuag at hyfforddi. Mae'r grvvp hefyd yn cyflogi

staff rhan amser sydd wedi eu cynnwys yn yr uchod fel cyfartaledd llawn amser.

Nid yw'r ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw fath o dal na chydnabyddiaeth ac ni ddarperir
pensiwn ar eu cyfer. Derbyniodd naw ymddiriedolwr a gwirfoddolwyr gostau teithio oedd yn

gyfanswm o 53,290 (2012:f5,210) am y flwyddyn.

14. Asedau Sefydlog Anghyffyrddadwy
Y Grvvp a'r Cwmni

2013 2012
f

Hawlfraint Mabon a Mabli

Ewyllys Da Ysgol Fach Ni

Asedau a barhawyd

10,000
20,000

10,000
20,000
30,000 30,000

Amorteiddiad ar 1 Ebrill 2012
Darparwyd ar gyfer y flwyddyn

Amorteiddiad ar 31 Mawrth 2013

19,000
1,000

20,000

18,000
1,000

19,000

Gwerth yr asedau ar ddiwedd y flwyddyn 10,000 11,000
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15. Asedau sefydlog cyffyrddadwy

Cost
Ar 1 Ebrill 2012
Ychwanegiadau

Ar 31 Mawrth 2013

Adeiladau
Rhyd�-

ddda�liad

913,878

Adeiladau
ar brydles

Offer a
Chelfi

Swyddfa

1,635,579
510

5,932,367
40,567

913,878 5,972,934 1,636,089

Moduron Cyfanswm

f f
10,378 8,492,202

41,077
10,378 8,533,279

Dibrisiadau
Ar 1 Ebrill 2012
Darparwyd ar gyfer y
flwyddyn

Ar 31 Mawrth 2013

265,773
30,463

1,037,244
197,766

1,213,860
32,825

296,236 1,235,010 1,246,685

10,378 2,527,255
261,054

10,378 2,788,309

Gwerth ar bapur net
Ar 31 Mawrth 2013

Ar 31 Mawrth 2012

617,642 4,737,924 389,404

648,105 4,895,123 421,719

5,744,970

5,964,947

Y Cwmni

Cost
Ar 1 Ebrill 2012
Ychwanegiadau

Ar 31 Mawrth 2013

Moduron CyfanswmAdeiladau
ar brydles

Adeiladau
Rhydd-

ddaliadol
f

913,878

Offer a
Chelfi

Swyddfa
f

820,921
f f

10,378 7,677,544
40,567

5,932,367
40,567

913,878 5,972,934 820,921 10,378 7,718,111

Dibrisiadau
Ar 1 Ebrill 2012
Darparwyd ar gyfer y
flwyddyn

Ar 31 Mawrth 2013

265,773
30,463

1,037,244
197,766

404,500
31,739

10,378 1,717,895
259,968

296,236 1,235,010 436,239 10,378 1,977,863

Gwerth ar bapur net
Ar 31 Mawrth 2013 617,642 4,737,924 384,682 5,740,248

Ar 31 Mawrth 2012 648,105 4,895,123 416,421 5,959,649

Derbyniwyd gwerthusiad o adeilad Caerdydd o f570,000 yn ionawr 2009 gan Chris Clarke

Surveyors Limited. Mae'r cyfarwyddwyr wedi adolygu gwerth yr adeiladau eraill gan ystyried

fod y gwerth ar hyn o bryd yn adlewyrchiad teg o'r gwerth adferadwy.
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16. Bud dsoddiadau

Buddsoddiad mewn is-gwmni

Buddsoddiad mewn cwmn'iau

eraill

Y Gnivp

2013 2012
f

240,660 212,626

Y Cwmni

2013 2012
f f

102 101
240,660 212,626

240,660 212,626 240,762 212,727

Buddsoddiadau mewn is-gwmni'au:-

Ar 31 Mawrth 2013, daliodd yr elusen 100% o'r cyfranddaliadau a rheolaeth o'r cwmn'iau

canlynol:-
Gwlad

Corfforiad
Math o

gyfranddaliad Natur y busnes

Mabon a Mabli

Meithrinfeydd Cymru

Cam wrth Gam Cyf

Cymru a Lloegr

Cymru a Lloegr

Cymru a Lloegr

Cyfranddaliadau

cyffre din

Cyfranddaliadau

cyffredin

Cyfyngedig trwy

warant

Gwerthu llyfrau

Cymraeg

Meithrinfeydd

Hyfforddi

Gwerth marchnad 1 Ebrill 2012
Buddrannau a Ilog a dderbyniwyd

Trosglwyddwyd i gronfa

anghyfyngedig
Costau rheoli buddsoddiadau

Cynydd yng ngwerth buddsoddiadau

Ar 31 o Fawrth 2013

2013

212,626
5,703

(360)
22,691

240,660

Delir y buddsoddiadau mewn cronfeydd gwaddol ac adlewyrchwyd symudiad mewn prisiant

yn y cyfrifon hyn. Mae pob buddsoddiad o fewn y Deyrnas Unedig, sydd yn cael ei reoli yn

allanol gan frocer buddsoddiadau.

17. Stoc

Nwyddau ar werth

Y~Grur

2013
f

34,412

2012

36,417
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18. Dyiedwyr

0 fewn biwyddyn:
Dyledwyr masnachol
Symiau'n ddyledus o'r is-

gwmni

Blaendaliadau

Dyledwyr eraill

Y~GrrY

2013

516,584

80,214
3,700

2012
f

392,389

83,654
4,538

Y Cwmni

2013
f

290,369
259,686

76,654
145

2012
f

191,921
317,255

81,510
33

600,498 480,581 626,854 590,719

19. Credydwyr - symiau'n daiadwy o fewn biwyddyn

Credydwyr masnachol

Credydwyr eraill

Croniadau ac incwm

gohiriedig
TWE ac Yswiriant Gwladol

Treth ar Werth

Pen siwn

Y~Grw

2013
f

124,536
27,569

113,547

2012
f

118,279
24,052

114,599

40,47757,454
211

11,933
335,250 297,413

Y Cwmni

2013
f

83,105
25,005
37,282

31,686

11,933
189,011

2012
f

86,412
16,359
31,255

29,669

163,701

20. Cronfeydd Cyfyngedig

Bala ns

31 Mawrth
2012

f

Symudiadau mewn adnoddau
Derbyniwyd Gwariwyd Arall

f f f

Balans
31 Mawrth

2013
f

Grant Hyfforddi —Llywodraeth

Cymru i)

Cronfa Anghenion Arbennig ii)

Uned y Gymraeg mewn Addysg

(iii)

Prosiectau Cyfalaf (iv)

Caerdydd —Strategaeth Plant

Caerdydd —Teuluoedd yn

Gyntaf (cefnogaeth i'r

cylchoedd)
Penfro —Oriau Datblygu

Ceredigion - Hyfforddiant

1,739

5,747,981

275
1,500

37,000 (37,000)

(253,308)

26, 100
31,570

(24,694)
(28,581)

7,000
6,400

(6,463)
(5,805)

1,156,000 (1,156,000)

(1,406)
(2,989)

(812)
(801)

1,739

5,494,673

1,294

Yw gario ymlaen 5,752,495 2,264, 070 (2,522,852) (6,008) 5r497, 706
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Cariwyd ymlaen 5,751,495 1,264, 070 (1,511,851) (6,008) 5,497,706

Ceredigion —Datblygu

Ceredigion —Iaith

Ceredigion —Dechrau'n Deg
Ffrindiau Bach yr Eos

Dinbych —Addysg

Dinbych —Cynllun Cyfeirio

Dinbych —Dechrau'n Deg
Wrecsam —Atal

Wrecsam —Teuluoedd yn Gyntaf
Wrecsam —Dechrau'n Deg
Fflint —Dechrau'n Deg
Casnewydd —Ti a Fi a

Chymorthdal ffioedd
Caerffili

Pen-y-bont —Oriau Datblygu
Merthyr-
Merthyr —drwy law Clybiau

Plant Cymru

Blaenau Gwent
Rhondda Cynon Taf —Oriau

Datblygu

Mynwy —Ti a Fi

Bro Morgannwg —Oriau

Datblygu

Powys —Cefnogi Busnes

Powys —Cefnogi Ti a Fi

Powys —Cymorthdal ffioedd
Bwrdd Iechyd Powys —Cyn-

ysgol iach

Abertawe —Iaith a Chwarae

Abertawe —Oriau Datblygu
Abertawe —Dechrau'n Deg
Plantos

Caerfyrddin —Oriau Datblygu
Castell Nedd Port Talbot-
Datblygu a chynllun cymorthdal

Prosiectau Swyddfa'r Gogledd vi)

Prosiect Cam wrth Gam vii)

Cynlluniau Cyfeirio viii)

Grant Ymchwil Cynhwysiant

Cronfa Elisabeth Gwynn

Williams ix)

3,848

5,481

11,493

19,165

2,119

14,707
151,767
47,726
(1,674)

378,184

8,600
6,032

42,237

8,140
8,743

32,342
6,743

17,250
41,628
22,459
16,576

12,671
3,448
4,296

8,525

4,000
2,500

19,040
17,484

6,845
2,950

4,056
7,755

54,549

15,000
30,591

4,219
1,884,786

336,654
9,869
5,701

(7,658)
(5,225)

(42,237)

(9,934)
(6,105)

(32,342)
(5,562)

(14,013)
(40,133)
(17,039)

(8,559)

(2,015)
(11,094)

(2,558)
(2,389)

69
(7,076)

(3,502)
(2,500)

(16,660)
(15,299)

(6,531)
(974)

(1,806)
(6,979)

(51,169)

(14,505)
(27,011)

(1,285)
(1,595,876)

(297,299)
(5,356)

(360)

(942)
(807)

(1,239)
(1,530)

(1,181)
(2,157)
(1,495)

(43)
(2,901)

(685)
(1,577)

(890)
(901)

(1,449)

(498)

(2,380)
(2,185)
(1,196)

(369)

(1,851)
(776)

(3,380)

(495)
(3,580)

(288,910)
(44,172)

(2,839)
22,691

815
1,108

1,080

5,377
5,116

2,781

1,006

11,562

18,283
1,607

2,518

17,641
151,767
42,909

406,216

6,384,311 3,909,759 (3,772,833) (353,745) 6,167,492
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20. Cronfeydd Cyfyngedig (parhad)

i) Derbynnir grant hyfforddi gan Llywodraeth Cymru i gyflogi Cyfarwyddwr Hyfforddiant.
Mae'r cyllid yma wedi ei gadarnhau hyd at Fawrth 2015.

ii) Sefydlwyd y Gronfa Anghenion Arbennig yn 2001 mewn ymateb i apel radio am gyllid ar
gyfer plant ag anghenion arbennig.

iii) Trosglwyddodd cyfrifoldeb am grant Bwrdd yr Iaith i Uned y Gymraeg mewn Addysg o
Ebrill 2012. Mae'r grant bellach wedi ei gyfyngu ar gyfer pwrpas penodol a derbynir ad-daliad
o unrhyw gostau sydd wedi eu talu gogyfer a'r pwrpasau hyn. Derbynir y grant unwaith y
cyflwynir anfoneb am y mis blaenorol.

iv) Derbyniwyd cyllid cyfalaf ar gyfer prynu nwyddau cyfalaf. Mae'r cyllid yn cael ei ryddhau yn
unol gyda dibrisiant ar yr asedau.

v) Derbynir grantiau gan amrywiol siroedd tuag at waith penodol yn y sir honno. Rydym wedi
rhannu'r grantiau fesul cyllid o fewn y sir honno.

vi) Mae gan Swyddfa'r Gogledd ei gyfrif banc ei hun, lie mae amrywiol bwyllgorau sir yn
cyfrannu. Yr oedd hyn i ganiatau'r swyddfa i weinyddu cyllid ar ran y siroedd.

vii) Mae cyllid hyfforddiant a dderbynnir gan Gam wrth Gam Cyf wedi ei ddiogelu ar gyfer
prosiectau hyfforddiant eraill ac ni all gael ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw bwrpas arall. Mae
hyn yn cynnwys y E1.68m a dderbyniwyd gan Llywodraeth Cymru ar gyfer hyfforddi 180 o
fyfyrwyr NVQ Lefel 3.

viii) Mae cynlluniau cyfeirio yn cael eu hariannu gan nifer o Awdurdodau Lleol i ariannu dwylo

ychwanegol yn y cylchoedd i blant sydd ag anghenion ychwanegol. Heb y cyllid yma, ni

fyddai'r plant yn gallu mynychu'r cylchoedd.

ix) Mae ewyllys y diweddar Mrs Elizabeth Gwynn Williams mewn nifer o gyfranddaliadau,
mewn asedion cyfredol, buddsoddiadau ac arian parod. Cyfyngwyd y gronfa tuag at waith

Mudiad Meithrin trwy Gymru.
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21. Cronfeydd Gwaddol

Cronfa Goffa Eiddwen

Edwards *

Balans
31 Mawrth

2012

f
2,791

2,791

Incwm Gwariant 31 Mawrth
2013

2,793

2,793

* Cronfa sefydlwyd er cof am y diweddar Eiddwen Edwards. Trosglwyddwyd cyfalaf o f2,500 i'r

Mudiad gan y teulu. Defnyddir y llog yn unig ar gyfer pwrpas a benderfynir mewn trafodaeth
a'r teulu. Defnyddir cyllid o'r gronfa ar gyfer cynorthwyo aelodau'r staff i fynychu cyrsiau iaith.

22 Dadansoddiad o'r asedau net rhwng y cronfeydd

Y~Grk

Asedau Asedau Credydwyr Cyfanswm
sefydlog Cyfredol net Dan

Flwyddyn

Cronfeydd Cyfyngedig:
Cronfa Anghenion

Arbennig

Prosiectau Cyfalaf

Cyl lid Sirol

Swyddfa'r Gogledd
Cam wrth Gam

Cynlluniau Cyfeirio

Cronfa Elizabeth Gwynn

Williams

Cronfeydd Gwaddol:
Cronfa Goffa Eiddwen

Edwards

Cronfeydd anghyfyngedig:
Cronfa Gyffredinol

Cronfa ddynodedig
(adeilad)

Cronfa ddynodedig

(gwefan)

5,494,673

240,660

260,297

1,739

52,547
17,641

295,267
87,638

165,556

2,793

793,496
42,270

29,951

1,739

(143,500)
(44,729)

5,494,673
52,547
17,641

151,767
42,909

406,216

2,793

29,951

(147,021) 906,772
42,270

5 995 630 1 488 898 335 250 7 149 278
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Y Cwmni

Asedau Asedau
sefydlog Cyfredol net

Credydwyr
Dan

Flwyddyn
f

Cyfanswm

Cronfeydd Cyfyngedig:
Cronfa Anghenion

Arbennig

Pros iecta u Cyfa I af
Cyllid Sirol

Swyddfa'r Gogledd
Cronfa Elizabeth Gwynn

Williams

Cronfeydd Gwaddol:
Cronfa Goffa Eiddwen

Edwards

Cronfeydd anghyfyngedig:
Cronfa Gyffredinol

Cronfa ddynodedig
(adeilad)
Cronfa ddynodedig

(gwefan)

5,494,673

240,660

255,677

1,739

52,547
17,641

165,556

2,793

837,520
42,270

29,951

1,739

5,494,673
52,547
17,641

406,216

2,793

(189,011) 904,186
42,270

29,951

5,991,010 1,150,017 (189,011) 6,952,016

23 Ymrwymiad Cyfalafol

Ar y 31 o Fawrth 2013, doedd y Grwp heb ymrwymo i fwy o wariant cyfalaf.

Yn y flwyddyn 2012-13, talwyd f40,567 o dal cadw (retention) oedd yn ddyledus ar Ganolfan

Integredig yn Aberystwyth. Rydym yn rhagweld y bydd swm pellach o oddeutu f10,000 yn

cael ei dalu yn y flwyddyn sydd yn diweddu 31 o Fawrth 2014, unwaith bydd yr adeilad yn cael
ei gadarnhau gan y maint fesurydd a'r pensaer. Nid yw'r swm hyn wedi cael ei gynnwys yn y
datganiadau ariannol.

24. Ymrwymiadau cyllidol

2012

6,523
23,874

0 fewn blwyddyn

Rhwng dwy a phum mlynedd

Dros bum mlynedd

Ar 31 Mawrth 2013, roedd ymrwymiadau blynyddol ar brydlesi gweithredol fel a ganlyn:
2013

f
4,668

23,031

27,699 30,397
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25 Cymhwysiad o'r mewnlif o adnoddau net i'r allanlif o arian net o weithgareddau
2013 2012

f f
Mewnlif net adnoddau am y flwyddyn

Llog a dderbyniwyd

Rhaniadau buddsoddiadau
Dibrisiant

Amorteiddio

(Cynnydd)/ Lleihad mewn stoc
(Cynnydd)/ Lleihad mewn dyledwyr

Cynnydd/ (Lleihad) mewn credydwyr

Mewnlif o arian net o weithgareddau

(124,730)
(2,693)
(5,701)

261,054
1,000
2,005

(119,917)
37,837
48,855

(58,051)
(3,790)
(4,364)

264,577
1,000

(6,954)
44,970

(35,079)
202,309

26 Dadansoddiad o'r llif arian am benawdau a ddangoswyd yn net yn y datganiad
llif arian

Mewnlif o arian

2013
f

48,855

2012
f

202,309

Llog a dderbyniwyd/talwyd

Buddran

Derbyniadau o werthu asedion
Pryniad o asedau sefydlog
Gwaredu dibrisiant o asedau a werthwyd

Incwm net o fuddsoddiadau

Ariannu:—
Ad-dalu benthyciadau

2,693
5,701

(41,077)

(5,343)
10,829

3,790
4,364

(5,085)

(4,182)
201,196

Symudiad yn yr arian yn y flwyddyn 10,829 201,196

27 Dadansoddiad o newidiadau mewn cronfeydd ariannol

Cyfrif banc ac arian parod

Cyfanswm cronfeydd arian

Dangoswyd ar y fantolen:-
Cyfrif banc ac arian parod

Ar 31 Mawrth

2012

843,159
843,159

843,159
843,159

Llif arian

f
10,829
10,829

Ar 31 Mawrth
2013

f
853,988
853,988

853,988
853,988
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