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Ein Swyddogaeth 

Prif swyddogaeth Corff y Cynrychiolwyr yw dal 
a rheoli asedau’r Eglwys yng Nghymru i ddarparu
cefnogaeth i waith yr Eglwys a gyflawnir trwy ei
Harchesgob, ei Hesgobion, ei Chlerigion a’i Lleygion. 

ein swyddogaeth
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Uchafbwyntiau’r Flwyddyn 

uchafbwyntiau 2013 

Perfformiad y Buddsoddiadau 
Dros y blynyddoedd diwethaf, fel sawl
mudiad arall, bu Corff y
Cynrychiolwyr yn araf adennill y
colledion a ddioddefodd yn ystod yr
argyfwng economaidd a’r dirwasgiad
a’i dilynodd. Ar ôl nifer o flynyddoedd
rhesymol, cafwyd set ardderchog o
ganlyniadau yn 2013, a chyfanswm y
derbyniadau o fuddsoddiadau yn
19.1%, sy’n cymharu’n ffafriol iawn â
meincnod Cronfa Pob Elusen y WM 
o 16.0%. Golyga hefyd fod y portffolio
buddsoddiadau wedi rhagori ar y
meincnod dros gyfnodau allweddol
eraill: 3 blynedd, 5 mlynedd, 10
mlynedd ac 20 mlynedd. Y mae
manylion pellach am berfformiad y
buddsoddiadau yn 2013 ar
dudalennau 6-9.

Cynnal yr Eglwys
Sicrhaodd Corff y Cynrychiolwyr fod
graddfa’r Grant Bloc i’r esgobaethau
wedi cynyddu o 3% bob blwyddyn ers
ei gyflwyno yn 2007, a gwna hynny
eto yn 2014. Un o ganlyniadau’r
penderfyniad hwn yw bod Corff y
Cynrychiolwyr, bob blwyddyn er 2010,
wedi rhedeg diffyg ariannol. Fodd
bynnag, teimlwn ei bod yn bwysicach
i’r esgobaethau a’r plwyfi gael
rhywfaint o amddiffyniad rhag effaith
llawn y dirwasgiad economaidd
diweddar na bod Corff y
Cynrychiolwyr yn dileu diffyg ariannol
byr-dymor. 

Fe bery’r angen i ddarparu
buddiannau i’r Eglwys ehangach i 
fod yn brif flaenoriaeth Corff y
Cynrychiolwyr wrth osod ei bolisïau
a’i raglen waith, ac yn enwedig wrth
drafod â’r esgobaethau faint o arian a
ddaw iddynt oddi wrth y dalaith yn y
dyfodol. Y mae manylion pellach ar
dudalen 10.

Golwg 2020
Parhaodd Corff y Cynrychiolwyr i
gydweithio ag eraill i fwrw ymlaen â
Golwg 2020. Yn ogystal â chychwyn
trafodaethau â’r esgobaethau am
argymhellion ariannol a gweinyddol
Arolwg yr Eglwys yng Nghymru, bu’n
ystyried hefyd y dull mwyaf effeithiol o
roi cefnogaeth ariannol i brosiectau’n
ymwneud â Golwg 2020, a thrwy
hynny fuddsoddi ar ran y dalaith yn y
gwaith o weithredu’r Arolwg. Cwblheir
y cynigion yn 2014 yng ngoleuni
cyngor a chyfarwyddyd gan yr
esgobaethau. Hefyd, y mae cyfran
gynyddol o amser staff y dalaith yn
mynd i gefnogi gwaith ynglŷn â’r
gweithredu, ar faterion mor amrywiol
â chyfathrebu, cynnal adeiladau
eglwysig a rhoi cyngor arbenigol ar
faterion cyfreithiol ac ariannol yn
ymwneud â chreu Ardaloedd
Gweinidogaeth. 

Tai Fforddiadwy
Yn 2013 bu Corff y Cynrychiolwyr 
yn ystyried yn ofalus ei bolisi mewn
perthynas â chynorthwyo pobl y 
mae arnynt angen tai trwy godi tai
fforddiadwy ar ei dir a’i eiddo.
Lluniwyd polisi manwl i ddatblygu’r
agwedd hon ar ei waith. Y mae mwy 
o fanylion ar dudalen 14.

Cynllun i Gydlynu Datblygu
Cyson yn y Weinidogaeth
Blaenoriaeth bwysig arall yw
buddsoddi mewn hyfforddiant i roi 
i’n clerigion y sgiliau y mae arnynt eu
hangen. Yn 2013 bu staff Datblygu’r
Weinidogaeth (yng Ngholeg Mihangel
Sant) a staff Adran Adnoddau Dynol 
y dalaith yn cydweithio â swyddogion
gweinidogaeth yr esgobaethau i
gynhyrchu rhaglen i gydlynu cynllun
Datblygu Cyson yn y Weinidogaeth i
glerigion. Yn y dyfodol, caiff y rhaglenni
hyn eu llywio gan anghenion hyfforddi
a nodir gan y clerigion trwy’r cynllun
Arolygu’r Hyfforddiant at y
Weinidogaeth sy’n awr wedi ei sefydlu
ym mhob esgobaeth.

Mae ymrwymiad i gynnal gwaith yr Eglwys yng Nghymru 
yn ei chyflawnrwydd yn llywio blaenoriaethau Corff y
Cynrychiolwyr wrth iddo edrych ymlaen at brosiectau newydd.



03 Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru
Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013

Uchafbwyntiau’r Flwyddyn 
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Cyflwyniad y Cadeirydd

cyflwyniad y cadeirydd

Thema allweddol yn yr
Adroddiad Blynyddol eleni
yw ymrwymiad Corff y
Cynrychiolwyr i gynnal
gwaith yr Eglwys yng
Nghymru yn ei chyflawnder.
Nid peth newydd mo 
hyn: rheoli a defnyddio
asedau’r Eglwys yn y modd
hwn fu gwaith Corff y
Cynrychiolwyr erioed. 
Fodd bynnag, yn ystod y

blynyddoedd diwethaf, ac yn enwedig ers cyhoeddi
adroddiad Arolwg yr Eglwys yng Nghymru yn 2012, bu
Corff y Cynrychiolwyr yn ystyried ffyrdd newydd o sicrhau
y pery’r gefnogaeth hon i roi sylw i anghenion yr Eglwys
heddiw ac yfory ac i fod yn berthnasol iddynt.

Yn ychwanegol at ei ddyletswyddau cyfreithiol fel
ymddiriedolwr asedau’r Eglwys, mae Corff y Cynrychiolwyr
yn ymwybodol iawn iddo gael ei greu i wasanaethu Eglwys
a gawsai ei dadwaddoli ychydig amser ynghynt ac yr oedd
ei dyfodol ariannol yn ansicr. Felly, osgodd fuddsoddi
mentrus, gan gadw mewn cof bob amser ei ymrwymiadau
ariannol hir-dymor, yn enwedig ariannu’r weinidogaeth
(cyflogau a’r Cynllun Pensiwn Clerigion). Bu’r agwedd
ochelgar hon – a haelioni aelodau’r Eglwys – o fudd mawr
inni, a galluogodd Gorff y Cynrychiolwyr i barhau i roi
cymorth ariannol i’r esgobaethau (does yr un dalaith
Anglicanaidd yn rhoi ‘cymhorthdal’ mwy), gan sicrhau hefyd
bod y Cynllun Pensiwn Clerigion yn dal i gael ei ariannu’n
llawn er gwaethaf pwysau cynyddol (rheoliadol ac ariannol)
ar gynlluniau sy’n seiliedig ar gyflog terfynol.

Fodd bynnag, fel y tystia fy ngwaith fel aelod o’r Gweithgor
Gweithredu, mae “newid yn digwydd” ledled yr Eglwys yng
Nghymru, wrth i’r esgobaethau a chymunedau lleol
dderbyn y cyfleoedd a greodd yr Arolwg a Golwg 2020 i 

ddod o hyd i ffyrdd newydd o ddefnyddio ein hadnoddau i
ateb yn well ofynion y cymunedau yr ydym yn ceisio’u
gwasanaethu ac i hyrwyddo ein Cenhadaeth a’n
Gwerinidogaeth. Fe’n hanogwyd fel Eglwys i arbrofi ac
arloesi fel y byddwn, erbyn canmlwyddiant ein datgysylltu
yn 2020, wedi ein trawsffurfio i fod yr Eglwys allblyg y
dymunwn fod.

Yn 2013 dechreuodd Corff y Cynrychiolwyr drafod â’r
esgobaethau ystod eang o faterion ariannol a gweinyddol
yn codi o argymhellion yr Arolwg. Y flaenoriaeth, fodd
bynnag, fu ystyried sut i ariannu gwaith yr Eglwys yn y
dyfodol, gan gadw mewn cof bod angen parhau i gynnal y
gwaith presennol yn ogystal â darparu arian at brosiectau
newydd. Bydd y trafodaethau hyn yn parhau yn 2014, pan
fydd yn rhaid gwneud penderfyniadau pwysig ar sut y
defnyddir cronfeydd y dalaith, graddfa’r Grant Bloc a roddir
i’r esgobaethau, ac a ddylid rhoi arian ychwanegol at
brosiectau’n deillio o waith Golwg 2020 yn yr esgobaethau.
Wrth wneud hyn, bydd yn rhaid inni gadw mewn cof, fel
bob amser, ein hymrwymiadau hir-dymor, ond hefyd yr
angen i arloesi ac arbrofi i ddod o hyd i ffyrdd i
gynorthwyo ein Heglwys i dyfu at 2020 ac wedi hynny.

Gydol y cyfnod newydd, cyffrous hwn o ddatblygu’r Eglwys,
gallwch fod yn sicr o’n hymrwymiad parhaus i gynnal ei
gwaith ac i’n cyfrifoldebau hanesyddol fel goruchwylwyr
gofalus ar ei hasedau

Mr J J Turner
Cadeirydd Corff y Cynrychiolwyr
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Amcanion a Gweithgareddau

Amcanion a Gweithgareddau

• Wrth gynllunio ei weithgareddau am y flwyddyn,
cymerodd Corff y Cynrychiolwyr i ystyriaeth
gyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau ar les y cyhoedd
a’r cyfarwyddyd penodol i elusennau ar hyrwyddo
crefydd. Darpara Corff y Cynrychiolwyr gefnogaeth
sylweddol i weithgareddau’r Eglwys, ac y mae’r Eglwys
yn rhan o bob cymuned yng Nghymru. Felly, y mae
asedau Corff y Cynrychiolwyr (sy’n cynnwys y rhan
fwyaf o adeiladau eglwysig a neuaddau eglwys) ar gael
nid yn unig i aelodau’r Eglwys ond i’r gymuned gyfan.
Addoli rheolaidd, priodi, claddu, bedyddio, darparu gofal
bugeiliol, gwaith cenhadu a gwaith allanol gartref a
thramor – dim ond rhai enghreifftiau yw’r rhain o’r
gwasanaethau a ddarperir i’r holl gymuned. 

Amcanion allweddol Corff y Cynrychiolwyr yw:

• Rheoli ei fuddsoddiadau:
– i gwrdd ag anghenion atebolrwydd y Cynllun Pensiwn

Clerigion yn y gorffennol

– i ddarparu’r lefel gynaliadwy uchaf o gefnogaeth i
waith yr esgobion, yr esgobaethau, y plwyfi a’r
cadeirlannau.

• Rheoli’r eiddo eglwysig a seciwlar a roddwyd ym
meddiant Corff y Cynrychiolwyr at ddefnydd ac
amcanion yr Eglwys yng Nghymru.

• Goruchwylio gwaith Coleg Mihangel Sant, yn cynnwys
rheoli ei adeiladau a’i staff, a (gyda Mainc yr Esgobion)
ei ddarpariaeth addysgol.

• Darparu gwasanaeth gweinyddol proffesiynol ac
effeithiol dros ystod o weithgareddau gweinyddol, 
yn cynnwys:

– talu i glerigion a phensiynwyr;

– rheoli ymddiriedolaethau a chronfeydd eraill a ddelir
gan y dalaith;

– trefnu cyfarfodydd taleithiol Corff y Cynrychiolwyr, 
y Corff Llywodraethol, Mainc yr Esgobion, 
a’u pwyllgorau;

– darparu cyfarwyddyd a chyngor i’r Eglwys ehangach
ar ystod o faterion, yn cynnwys eiddo ac adnoddau
dynol;

– cynnal bas data a rheoli gwybodaeth.

Yn 2013, y prif amcanion oedd: 

• Esgobaethau – Cynnal y gefnogaeth i’r esgobaethau 
er gwaetha’r dirwasgiad. 

• Sefydlogrwydd Ariannol – Sicrhau sefydlogrwydd
ariannol gyda golwg ar gynlluniau pensiwn clerigion 
a staff.

• Perfformiad Cronfeydd – Sicrhau bod y derbyniadau o
fuddsoddiadau yn uwch na’r meincnod.

• Arolwg yr Eglwys yng Nghymru – Cefnogi’r cam nesaf
yn yr Arolwg trwy gydweithio’n agos â Phwyllgor
Sefydlog y Corff Llywodraethol a’r esgobaethau.

• Gweinyddu Plwyfi – Parhau i roi cymorth i blwyfi gyda’r
gwaith gweinyddol, yn cynnwys cyfrifon, Cymorth
Rhodd a goblygiadau Deddf Elusennau 2011.

• Diogelu – Cryfhau ymhellach allu’r Eglwys i fynd i’r afael
â materion diogelu.
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Cyflawniad, Perfformiad ac Arolwg Ariannol

sut y gwnaethom

Y Sefyllfa Ariannol Gyffredinol

Dangosir y canlyniadau am y flwyddyn yn y Datganiad o
Weithgareddau Ariannol ar dudalen 30.

Yn bennaf oherwydd enillion cryf ar fuddsoddiadau yn
2013, cynyddodd cyfanswm gwerth asedau Corff y
Cynrychiolwyr yn ystod y flwyddyn o £688 miliwn i £754
miliwn (fel y dangosir yn y Fantolen ar dudalen 31). O’r
swm hwn, rhoddwyd £159 miliwn yn y ddarpariaeth at
bensiwn clerigion a £4 miliwn yn y ddarpariaeth at
bensiwn staff. Roedd £591 miliwn yn weddill. Cynhwysai’r
swm hwn eiddo anfuddsoddadwy (yn bennaf, tai clerigion
ac esgobion, eglwysi a neuaddau eglwys) a brisiwyd yn
£242 miliwn. Cynrychiola’r £340 miliwn a oedd yn weddill
y cronfeydd a oedd ar gael i Gorff y Cynrychiolwyr at
amcanion cyffredinol.

Am y tro cyntaf, y mae prisiad 2013 o eiddo
anfuddsoddadwy yn cynnwys pob eglwys restredig, a
brisiwyd yn £24 miliwn. (Addaswyd ffigyrau’r flwyddyn
flaenorol er mwyn ailddatgan y gweddill cychwynnol i
gynnwys y swm hwn.)

Y Gronfa Gyffredinol
Gostyngodd incwm y buddsoddiadau yn y Gronfa
Gyffredinol o £17.8 miliwn yn 2012 i £17.1 miliwn yn
2013. Roedd hyn yn rhannol oherwydd y raddfa uchel o
ddifidendau arbennig a dderbyniwyd yn 2012. Mae Corff y

Cynrychiolwyr yn buddsoddi ar sail cyfanswm derbyniadau,
sy’n cymryd i ystyriaeth incwm a thwf cyfalaf, ac er bod yr
incwm ychydig yn is yn 2013, rhagorodd y gwerthoedd
cyfalaf yn sylweddol ar y meincnod. Cynyddodd gwariant y
Gronfa Gyffredinol o £18.1 miliwn i £18.3 miliwn.

Polisi Cronfeydd Wrth Gefn
Ar 31 Rhagfyr 2013 roedd cyfanswm y cronfeydd
anghyfyngedig wrth gefn yn £340 miliwn. Mae Corff y
Cynrychiolwyr yn dibynnu ar yr incwm o’i fuddsoddiadau i
ddarparu’r gefnogaeth uchaf posibl i waith yr esgobion, yr
esgobaethau a’r plwyfi, fel y nodir yn ei brif amcanion, gan
ddiogelu ar yr un pryd sylfaen y buddsoddiadau at y
dyfodol. O ganlyniad, deil fuddsoddiadau sylweddol i
gyrraedd ei amcanion ac nid yw felly’n gosod uchafswm
nac isafswm i’r cronfeydd wrth gefn.

Cronfeydd Neilltuedig
Ar 31 Rhagfyr 2013, roedd cyfanswm y Cronfeydd
Neilltuedig yn £249 miliwn, fel y traethir ar dudalen 43.
Y gronfa fwyaf yw’r Gronfa Ailbrisio Wrth Gefn, gyda
gweddill o £204 miliwn, sy’n ateb gofyn SORP bod
cynnwys y rhan fwyaf o’r asedau ar y fantolen, ac sy’n
dangos y gwahaniaeth rhwng y gwerth a roddir ar y
farchnad i eiddo anfuddsoddadwy (yn cynnwys persondai,
eglwysi, neuaddau eglwys ac eiddo amrywiol) a’r gost
sylfaenol.

Cronfeydd Cyffredinol – Adnoddau a Wariwyd

£m

Cynnal y Weinidogaeth 7.5

Cynnal Esgobaethau a Phlwyfi 7.4

Eiddo Eglwysig Arall 0.3

Cynhaliaeth Ariannol Arall 0.3

Cyfathrebu 0.2

Costau Llywodraethu 0.7

Costau Rheoli Buddsoddiadau 1.9

Cronfeydd Cyffredinol – Incwm Clir

£m

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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12

11

10
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Cyflawniad, Perfformiad ac Arolwg Ariannol

Cronfeydd Cyfyngedig
Ar 31 Rhagfyr 2013, cyfanswm y Cronfeydd Cyfyngedig
oedd £2.2 miliwn, ac mae £1.8 miliwn o’r swm hwnnw 
at Goleg Mihangel Sant. Rhoddir manylion llawn am y
Cronfeydd Cyfyngedig yn y datganiadau ariannol ar
dudalen 43.

Buddsoddi

Polisi
Traethir gallu Corff y Cynrychiolwyr i fuddsoddi’r holl arian
a ddelir gan Gorff y Cynrychiolwyr mewn ymddiriedolaeth
i’r Eglwys yng Nghymru yn adran 20 Pennod III y
Cyfansoddiad, sy’n rhoi awdurdod eang i fuddsoddi. 

Amcanion polisi buddsoddi Corff y Cynrychiolwyr yw: 

• sicrhau cydbwysedd rhwng lefelau cynaliadwy o incwm 
a chynnydd mewn cyfalaf;

• gwneud yr elw mwyaf posibl heb fentro gormod;

• parhau i gyflawni cyfrifoldebau ac ymrwymiadau ariannol
Corff y Cynrychiolwyr yn awr ac yn yr hir dymor; 

• gweithredu oddi mewn i gyfyngiadau Datganiad yr
Eglwys o Bolisi Buddsoddi Moesegol, sydd i’w weld ar
dudalen 24.

Y mae sicrhau amrywiaeth o asedau yn hanfodol i leihau’r
peryglon ac y mae, felly, yn rhan bwysig o strategaeth y
gronfa. Adolygir yn barhaus yr asedau y buddsoddir y
gronfa ynddynt, ac yn 2010 cynyddwyd y buddsoddiad
mewn Soddgyfrannau Tramor a lleihau’r buddsoddiad yn
Soddgyfrannau’r DU er mwyn symud i ffwrdd oddi wrth
farchnad Soddgyfrannau’r DU a ddaethai’n farchnad ddwys
a reolid gan nifer fechan o gwmnïau mawr. 

Rheolwyr Buddsoddi
Yn 2010 penodwyd Sarasin & Partners a Newton
Investment Management i reoli un hanner bob un o’r
gronfa fuddsoddi yn y gyfnewidfa stoc. Cyn hynny bu
Sarasin yn rheoli cronfa Soddgyfrannau Bydeang Corff y
Cynrychiolwyr y tu allan i’r DU. Rhoddwyd i’r ddau 
reolwr fandat Amlasedol Bydeang.

Adolygwyd hefyd y strategaeth fuddsoddi, y meincnodau 
a dyraniad yr amrediad asedau. Dengys y tabl isod y
dyraniad asedau diwygiedig.

Amrediad Dosbarthu Asedau 

Soddgyfrannau Soddgyfrannau Llog Dewisiadau
Dosbarth Asedau DU Tramor Sefydlog Eraill Arian

Amrediad a Ganiateir 2013 15-40% 20-70% 5-25% 0-10% 0-25%

Dyraniad ar 31/12/13 38% 48% 10% 1% 3%
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Cyflawniad, Perfformiad ac Arolwg Ariannol

Perfformiad
Meincnodau Perfformiad
Mesurir perfformiad holl gronfa fuddsoddiadau Corff y
Cynrychiolwyr, yn cynnwys buddsoddiadau yn y gyfnewidfa
stoc, arian ac eiddo, yn erbyn Mynegai Cronfeydd Pob
Elusen y WM. Bydd gan yr Elusennau a gynhwysir yn y
mynegai hwn strategaethau buddsoddi a dyraniad asedau
gwahanol i’r eiddo cronfa Corff y Cynrychiolwyr, ond y
mae’n dangos sut y perfformiodd y gronfa gyfan o’i
chymharu ag elusennau eraill.

Mesurir y portffolio eiddo yn erbyn Mynegai’r Banc Data
Buddsoddiadau Masnachol.

Cyfanswm Derbyniadau Corff y 
Cynrychiolwyr v WM

%
elw

Buddsoddiadau ac Incwm v 
Mynegai Prisiau Adwerthu

%
cynnydd

dros
2004

Buddsoddiadau        Mynegai Prisiau Adwerthu         Incwm

21

18

15

12

9

6

3

0
1 Flwyddyn 3 Blynedd 5 Mlynedd 10 Mlynedd 

Corff y Cynrychiolwyr

WM (Cronfa Pob Elusen)

16.0

11.111.6

19.1

8.4
7.8

Cyfanswm Perfformiad y Gronfa
Roedd cyfanswm y derbyniadau (twf mewn cyfalaf a
derbyniadau incwm) o gronfa Corff y Cynrychiolwyr yn
2013 yn 19.1%, ac yn rhagori ar dderbyniadau meincnod y
WM o 16.0%. Roedd perfformiad y soddgyfrannau tramor
yn arbennig o uchel, a gwnaeth arian, dewisiadau eraill ac
eiddo hefyd yn well na’r meincnod.

Dros 3, 5 a 10 mlynedd, rhagorodd cyfanswm y
derbyniadau blynyddol ar y meincnod, fel y gwelir yn y tabl
isod. Dros 20 mlynedd roedd cyfanswm y derbyniadau
blynyddol yn 7.6%, o’i gymharu â meincnod o 6.9%.

Yn 2013 cynyddodd gwerth cyfalaf buddsoddiadau Corff y
Cynrychiolwyr o 14.4% i £509.7 miliwn, fel y dangosir ar y
Fantolen ar dudalen 31. Y mae gwerth cyfalaf y gronfa o
bwys arbennig wrth asesu pa gyfran o’r asedau sy’n
angenrheidiol i gwrdd â’r atebolrwydd am y Cynllun
Pensiwn Clerigion a brisiwyd ar 31 Rhagfyr 2013 yn
£158.9 miliwn, fel y dangosir ar dudalen 42. 

8.08.1
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Incwm
Bu gostyngiad sylweddol yn yr incwm ar fuddsoddiadau yn
dilyn yr argyfwng credyd a chwymp y farchnad stoc yn
2008, a bu’r cynnydd yn is na chwyddiant dros y deng
mlynedd hyd at 2013. Dilynwyd yr argyfwng credyd gan
raddfeydd llogau is a thaliadau difidend a oedd yn llawer
llai ac nas talwyd o gwbl gan rai cwmnïau, e.e. Grŵp
Bancio Lloyds a’r RBS. Bu’r incwm yn 2013 yn llai nag yn
2012, yn bennaf oherwydd y nifer fawr o daliadau difidend
arbennig a dderbyniwyd yn 2012.

Cyfanswm y Derbyniadau ar y Dosbarthiadau
Asedau
Dengys y tabl uchod gyfanswm y derbyniadau ar y
dosbarthiadau asedau yng Nghronfa Fuddsoddi Corff y
Cynrychiolwyr yn 2013, a thros 3, 5 a 10 mlynedd o’i
gymharu â meincnod Mynegai Elw Cronfeydd Pob Elusen
y WM.

Rhagorodd perfformiad buddsoddiad y Gronfa mewn
Soddgyfrannau Tramor yn sylweddol ar y meincnod yn
2013. Rhagorodd Eiddo Masnachol ar y meincnod nid 
yn unig yn 2013 ond hefyd dros 3, 5 a 10 mlynedd. 

Buddsoddi mewn Eiddo Masnachol
Perfformiodd y portffolio Eiddo Masnachol yn well na
meincnod y WM a Mynegai Blynyddol y Banc Data Eiddo
dros bob cyfnod, fel y dengys y tabl isod. 

Derbyniadau ar y Portffolio Eiddo 
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Cyfanswm y Derbyniadau ar y Dosbarthiadau Asedau

Blwyddyn 3 blynedd 5 mlynedd 10 mlynedd
% % % %

Soddgyfrannau’r DU 21.3 (23.3) 9.2 (10.5) 14.3 (14.9) 9.8 (9.1)
Bondiau’r DU -0.4 (-0.1) 6.9 (5.6) 7.7 (6.3) 4.2 (5.7)
Soddgyfrannau Tramor 26.0 (18.9) 7.9 (7.1) 9.8 (11.9) 8.1 (8.8)
Arian/Dewisiadau Eraill 10.9 (5.2) 5.3 (3.9) 2.8 (5.2) 4.3 (4.9) 
Eiddo 14.8 (10.1) 9.7 (6.3) 10.9 (6.4) 7.2 (5.0)
Cyfanswm y Gronfa 19.1 (16.0) 8.4 (7.8) 11.6 (11.1) 8.1 (8.0)

(Ffigyrau’r WM mewn cromfachau)
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Cynnal y Weinidogaeth

Grantiau i’r Esgobaethau
Darpara Corff y Cynrychiolwyr i bob esgobaeth Grant Bloc
i gwrdd â chostau megis cyflogau, pensiynau clerigion
(cyfraniadau am y gwasanaeth presennol) a rhai categorïau
eraill o wariant i alluogi’r esgobaethau i ddefnyddio’r arian 
a dderbyniant oddi wrth y dalaith yn fwy hyblyg. Yn 2013
cyfanswm y grant bloc oedd £6.610 miliwn, a bydd yn
cynyddu i £6.793 miliwn yn 2014.

Yn ychwanegol, deil Corff y Cynrychiolwyr i dalu’n
uniongyrchol dreuliau’r Esgobion.

Graddfeydd Cyflogau Clerigion
Cytuna Corff y Cynrychiolwyr bob blwyddyn ar raddfeydd
cyflog clerigion ar ôl ymgynghori â Mainc yr Esgobion ac 
â Chadeiryddion ac Ysgrifenyddion Byrddau Cyllid yr
Esgobaethau. O 1 Ionawr 2014, yr oedd y graddfeydd fel a
ganlyn (yn cynnwys 1.5% o gynnydd ar raddfeydd 2013): 

Lefel Cyflog % o 
2014 Gyflog

£ Periglor

Curad Cynorthwyol,Curad Cadeirlan 19,090 85

Periglor a Ficer mewn Plwyf Rheithorol* 22,459 100

Periglor Plwyf Rheithorol* 23,582 105

Canon Trigiannol 25,828 115

Archddiacon 34,362 153

Deon 34,811 155

Esgob Cynorthwyol 38,180 170

Esgob Esgobaeth 41,549 185

Archesgob 44,918 200

*Mae gan Beriglorion yr hawl hefyd i gadw ffioedd priodasau ac angladdau.

Cynllun Pensiwn Clerigion
Cynllun cyflog terfynol nad oes raid cyfrannu ato yw’r
Cynllun Pensiwn Clerigion. Fe’i cyllidir gan Gorff y
Cynrychiolwyr a’r Esgobaethau ac y mae o fudd sylweddol 
i glerigion.

Byddai periglor a oedd yn ymddeol yn 2014 wedi 40
mlynedd o wasanaeth di-dor yn derbyn tysteb lwmp-swm 
o £33,689 a phensiwn blynyddol o £13,475. Ar farwolaeth
clerig, bydd ei g/weddw (a chymryd i’r briodas ddigwydd
cyn yr ymddeoliad) yn derbyn 60% o bensiwn y clerig sef,
yn 2014, £8,085 am wasanaeth cyflawn.

Holl Gynnydd Cyflogau, y Mynegai Prisiau
Adwerthu a Chyfartaledd Enillion

%
cynnydd

Cyflogau

Mynegai Prisiau Adwerthu 

Cyfartaledd Enillion 
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Adolygir y Cynllun Pensiwn Clerigion bob tair blynedd. 
Bydd Corff y Cynrychiolwyr yn ystyried y prisiad a wnaed 
ar 31 Rhagfyr 2013 ym mis Mehefin 2014. Dangosir uchod
ganlyniadau’r adolygiadau tair-blynyddol diwethaf.

Mae’r ddarpariaeth bensiwn yn rhan o holl fuddsoddiadau
Corff y Cynrychiolwyr a’r sialens dros yr hir-dymor yw
sicrhau y cedwir yr atebolrwydd am bensiwn yn ganran
dderbyniol o’r holl fuddsoddiadau.

    

Cyllido Pensiwn Clerigion 

2010 2007 2004 2001

Gwerth y Cronfeydd Cyffredinol ar y Farchnad £452m £483m £370m £339m

Gwerth yr Atebolrwydd am Wasanaeth yn y Gorffennol £141.9m £126.8m £102.9m £90.9m

Yr Atebolrwydd fel cyfran o’r Gronfa Gyffredinol 31.4% 26.2% 27.8% 26.8%

Cyfraniad y cyflogwr 27.2% 26.3% 24.3% 20.2%

Aelodaeth y Cynllun Pensiwn Clerigion

Dangosir y Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion yn nodyn 21 
ar dudalen 42. Y gwariant mawr yw’r budd-daliadau pensiwn
a’r incwm yw cyfraniadau oddi wrth yr Esgobaethau 
am wasanaeth cyfredol a chyfran o incwm Corff y
Cynrychiolwyr ac o’r elw clir ar ei fuddsoddiadau am
wasanaeth yn y gorffennol. 

Gweithredol Gohiriwyd Pensiynwyr Cyfanswm

Aelodaeth ar 1 Ionawr 2013 500 261 754 1,515

Aelodau newydd 17 – – 17

Ailymunodd â budd-daliadau gohiriedig 4 (4) – –

Gadawodd â budd-daliadau gohiriedig  (13) 13 – –

Gadawodd heb unrhyw atebolrwydd (3) – – (3)

Gadawyr sy’n aelodau gweithredol gohiriedig (1) 1 – –

Trosglwyddwyd allan – (3) – (3)

Ymddeolodd (30) (15) 45 –

Bu farw (1) – (41) (42)

Gweddwon newydd – – 12 12

Aelodaeth ar 31 Rhagfyr 2013 473 253 770 1,496
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Cynlluniau Benthyca i Glerigion at 
Brynu Ty^ at Ymddeol 

Y Cynllun Benthyca Cyfredol 
(Ar gael i glerigion a oedd yn 55 oed neu’n hŷn ar 
31 Rhagfyr 2005) 

Daeth y cynllun cyfredol i rym ar 1 Ionawr 2006 ac y mae
ar gael i glerigion sydd o fewn tair blynedd i oedran arferol
ymddeol i’w cynorthwyo i brynu tŷ at ymddeol. Mae’n
darparu’r benthyciadau a ganlyn:

• Benthyciad ar log ac wedi’i gyplysu ag ecwiti, o hyd at
£145,030 (ar 1 Ionawr 2014), a adolygir i gyfateb i’r
newid chwarterol ym Mynegai Nationwide o
Gyfartaledd Prisiau Tai yng Nghymru, yn seiledig ar
incwm yr ymgeisydd ac yn cynnwys cyfyngu ar fenthyca
pellach.

• Benthyciad di-log cyfwerth â’r fuddged a enillwyd hyd
yma. 

Ar 31 Rhagfyr 2013 yr oedd nifer a symiau’r benthyciadau
fel a ganlyn:

Nifer Swm 

Benthyciadau ecwiti 39 £3,729,931

Buddged ymlaen llaw 8 £174,545

Y Cynllun Benthyca Gwreiddiol 
Caewyd y cynllun benthyca hwn i glerigion ar 31 Rhagfyr
2005. Cynigiai ddau fath o fenthyciad i glerigion a oedd o
fewn dwy flynedd i ymddeol: 

• Benthyciad ar log hyd at uchafswm o £15,000; 

• Benthyciad o hyd at £30,000, wedi’i gyplysu ag ecwiti, 
ac yn ddi-log.

Ar 31 Rhagfyr 2013 yr oedd nifer a symiau’r benthyciadau
fel a ganlyn: 

Nifer Swm 

Benthyciadau ar log 37 £483,479

Benthyciadau ecwiti 94 £2,739,031

Cynllun Benthyca i Glerigion at Brynu Car 
Mae Corff y Cynrychiolwyr yn darparu benthyciadau i
gynorthwyo clerigion i brynu car. Deil y Cynllun, sy’n
cynnig benthyciadau hyd at uchafswm o £5,000 ar log o
5%, yn un poblogaidd. Ar 31 Rhagfyr 2013 yr oedd 81 o
fenthyciadau yn ddyledus, cyfanswm o £198,000. 
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Rheoli Eiddo

Deil Corff y Cynrychiolwyr ei eiddo er budd Archesgob,
Esgobion, Clerigion a Lleygion yr Eglwys yng Nghymru a
phwrpas sylfaenol yr eiddo yw hyrwyddo cenhadaeth a
gweinidogaeth yr Eglwys.

Addoldai
Mae gan yr Eglwys yng Nghymru 1364 o addoldai y cynhelir
gwasanaethau ynddynt ac y gofelir amdanynt gan
Gynghorau Plwyf Eglwysig lleol. Golyga hyn fod, yn lleol ac
yn genedlaethol ledled Cymru, adeiladau pwysig y gofelir
amdanynt gan ugeiniau o wirfoddolwyr lleol.

Yn 2013, cynhaliwyd arolwg i sefydlu pa fath o gefnogaeth
sydd ar bobl leol ei hangen i ofalu am yr adnoddau
gwerthfawr hyn. Rhan oedd yr arolwg hwn o waith Pwyllgor
Eiddo Corff y Cynrychiolwyr yn ystyried y gwahanol
argymhellion yn Arolwg yr Eglwys yng Nghymru (Golwg
2020) ar adeiladau eglwysig. 

Cawsom ymatebion gan amrywiaeth mawr o bobl yn y
plwyfi, yn cynrychioli, mae’n debyg, oddeutu hanner ein
hadeiladau eglwysig. Dyma’r prif ganlyniadau:

• Ffynonellau presennol o gyngor a chefnogaeth:
Mae’r plwyfi’n gwneud defnydd da o’r cyngor sydd ar 
gael gan ysgrifenyddion Pwyllgorau Ymgynghorol yr
Esgobaethau a phenseiri huriedig yn ogystal â Chorff y
Cynrychiolwyr. Dibynnir llawer ar grefftwyr lleol i
gynghori’r Cynghorau Plwyf Eglwysig. Mae’n amlwg fod
peth pryder ynglŷn â pha mor realistig yw cyngor y
Pwyllgorau Ymgynghorol yng nghyd-destun prinder arian.

• Defnyddio adnoddau gwybodaeth:
Mae gwahanol gynlluniau hyfforddi’r esgobaethau a’r
dalaith yn cael effaith sylweddol, ac felly hefyd yr
wybodaeth sydd i’w chael ar y we; fodd bynnag,
dywedodd nifer fawr o bobl nad oeddynt yn defnyddio’r
wefan. Byddai o gymorth darparu manylion cyswllt
uniongyrchol am y swyddogion a all roi cyngor ar 
faterion penodol. 

• Heriau:
Nid yw’n syndod mai prinder arian yw’r her fwyaf i’r
mwyafrif. Yn ail, daw mynwentydd. Mae’n amlwg bod
anawsterau ynglŷn â’r weithdrefn hawlebau, ond
crybwyllir yn aml hefyd yr angen i gydymffurfio â
rheoliadau a’r anhawster i ddod o hyd i ymgymerwyr da.

• Arolygu a Chynghori:
Ystyria’r rhan fwyaf fod yr Arolwg Pum-mlynyddol yn
ddefnyddiol ac y mae ganddynt berthynas bositif â’u
syrfewr/pensaer. Fodd bynnag, mae gan rai broblemau, yn
arbennig ynglŷn â pherthynas bell, camgymeriadau ffeithiol
ac oedi. Mae angen datblygu neu wella’r gefnogaeth a’r
cyngor ategol.

• Beth fyddech chwi’n ei newid?
Y gofyn mwyaf oedd am gyfundrefn wahanol i ymdrin â
hawlebau bychain. Fodd bynnag, roedd nifer sylweddol yn
fodlon â’r gyfundrefn bresennol. Er i arian gael ei grybwyll,
roedd galw hefyd am gymorth ymarferol i ddewis
ymgymerwyr a chynghorwyr ac am fwy o staff cefnogi.
Roedd cydnabyddiaeth glir i’r angen i resymoli adeiladau.

• Y deng mlynedd nesaf:
Mae’r plwyfi am ddatblygu prosiectau mawr i’w
cynorthwyo i symud ymlaen. Gan fwyaf, prosiectau yw’r
rhain at ad-drefnu’r adeilad i’w wneud yn fwy buddiol 
at ddefnydd cymunedol, ond sonia rhai am atgyweirio
sylweddol. Fodd bynnag, mae cynulleidfaoedd bychain 
a diffyg arian yn peri i nifer sylweddol o bobl feddwl ei
bod yn debygol y caeir yr eglwys, er bod nifer cyffelyb 
yn hyderus am y dyfodol.

Mae’r wybodaeth hon yn gymorth mawr i ddatblygu’r
gynhaliaeth at y dyfodol, gan ddefnyddio argymhellion yr
Arolwg yn fan cychwyn. Bu ymgynghori pellach ledled yr
esgobaethau a rhoddir ystyriaeth bellach i argymhellion i
ddatrys y materion hyn.
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Yn 2013, daeth y prosiect ‘Datblygu ein Treftadaeth Eglwysig’
i ben. Cydariannwyd y prosiect hwn gan Gorff y
Cynrychiolwyr, Cronfa Treftadaeth y Loteri a Cadw, a
galluogodd gyflogi Swyddog Treftadaeth a Chadwraeth
Eglwysig i roi hyfforddiant a chyfarwyddyd ar ofalu am
adeiladau eglwysig ledled y dalaith. Bu’r prosiect o fudd
uniongyrchol i 2000 o bobl a gymerodd ran mewn rhaglen
genedlaethol o hyfforddiant ac mewn cyfres o gynadleddau
cenedlaethol. Bydd y rhaglen hyfforddi’n parhau yn 2014, ac
fe’i hariennir yn uniongyrchol gan Gorff y Cynrychiolwyr.

Eglwysi Diangen
Cafodd 23 o eglwysi eu gwneud yn ddiangen neu eu cau
yn 2013. Pan wneir eglwys yn ddiangen, daw i fod yn
gyfrifoldeb Corff y Cynrychiolwyr (nid y gynulleidfa leol).
Yn y gorffennol, gwerthwyd eglwysi diangen i
berchenogion newydd at bwrpasau newydd. Yn gynyddol,
mae Corff y Cynrychiolwyr yn archwilio defnydd gwahanol
i’r adeiladau hyn yn y dyfodol, er enghraifft:

• Tai fforddiadwy (gweler gyferbyn)

• Eglwysi pererinion – eglwysi syml ar fin y ffordd yn cael
eu cynnal gan wirfoddolwyr lleol mewn partneriaeth â’r
esgobaethau

• Prydlesu i grwpiau cymunedol

• Posibiliadau ynglŷn â’u defnyddio’n dai gwyliau

Mae elw’r gwerthiant, fodd bynnag, ar gael i’r plwyf lleol i’w
ddefnyddio yn ei eglwysi eraill. Felly, gall gwerthu adeilad
fod yn ddull effeithiol o gynnal cenhadaeth. Mae’r syniadau
newydd hyn yn gyfleoedd cyffrous, ac mae archwilio a
datblygu eu posibiliadau yn her.

Tai Fforddiadwy
Bu Corff y Cynrychiolwyr yn datblygu ei bolisi at
ddefnyddio’i dir a’i eiddo i godi tai fforddiadwy. Esbonnir
prif egwyddor y polisi (a gadarnhawyd yn gynnar yn 2014)
fel a ganlyn:

Mae cynorthwyo pobl mewn angen yn ddyletswydd Gristnogol
glir. Mae’r gymdeithas Gymreig yn cael anhawster i ddarparu
tai boddhaol a fforddiadwy i bobl mewn angen. Cred Corff
Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru y gall ceisio defnyddio’i
asedau i ddatrys yr angen am dai hyrwyddo cenhadaeth a
gweinidogaeth yr Eglwys. Mae achub ar y cyfle hwn, felly, yn
flaenoriaeth uchel i’r Eglwys.

Nid yw’r polisi’n awgrymu y dylid gwerthu ein holl eiddo i
godi tai fforddiadwy (mae llawer ohono’n anaddas beth
bynnag), ond mae’n anogaeth glir i archwilio’r posibiliadau.
Mae nifer fawr o safleoedd dan ystyriaeth, a daw
cefnogaeth gref oddi wrth un o brosiectau’r elusen
Cyfiawnder Tai, o dan yr enw ‘Ffydd mewn Tai Fforddiadwy’
www.fiah.org.uk. 
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Coleg Mihangel Sant

Mae Corff y Cynrychiolwyr yn gyfrifol am oruchwylio
rheoli adeiladau a staff y Coleg ac asesu a chytuno ar ei
gyllideb a’i ragolygon ariannol. Golyga hyn fod materion yn
ymwneud â nifer yr ymgeiswyr am urddau a gallu’r Coleg i
gynhyrchu incwm trwy ffioedd ac adnoddau eraill yn awr
yn rhan o agenda Corff y Cynrychiolwyr. 

Datblygiad calonogol yn ystod y flwyddyn oedd y cynnydd
mewn incwm o gynadleddau (cynadleddau’r Eglwys ac
eraill).

Adroddir am waith y Coleg yn ei Adroddiad Blynyddol
sydd i’w gael ar y wefan (www.colegmihangelsant.ac.uk).

Gweinyddiaeth a Gwasanaethau Eraill a
ddarperir gan Swyddfa’r Dalaith 

Yn 2013, parhaodd Swyddfa’r Dalaith yn 39 Heol y
Gadeirlan, Caerdydd, i ddarparu ystod eang o wasanaethau
gweinyddol a gwasanaethau eraill ar ran yr Eglwys. Er
enghraifft, Corff y Cynrychiolwyr yw’r ymddiriedolwr sy’n
gwarchod ac yn rheoli nifer o gronfeydd a ddelir mewn
ymddiriedolaeth ar ran buddiolwyr. Ar 31 Rhagfyr 2013,
cyfanswm gwerth yr ymddiriedolaethau arbennig hyn oedd
£36.2 miliwn, a buddsoddwyd yr arian yng ngwarannau’r
gyfnewidfa stoc trwy Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr
Eglwys yng Nghymru. Corff y Cynrychiolwyr sydd hefyd 
yn gweinyddu talu cyflogau clerigion. Yn 2013 yr oedd
cyfanswm y cyflogau a’r yswiriant gwladol a dalwyd yn
£11.8 miliwn.

Dyma flas ar rai o’r gwasanaethau a ddarperir gan
Swyddfa’r Dalaith:

• Darpara Adran Technoleg Cyfathrebu Gwybodaeth y
dalaith gefnogaeth nid yn unig i Swyddfa’r Dalaith ond
hefyd i swyddfeydd yr esgobion a swyddfeydd yr
esgobaethau ac i’r archddiaconiaid; 

• Swyddfa’r Dalaith sy’n rheoli talu’r Dreth Cyngor ar
bersondai a gosod eiddo plwyfol (y mae’r plwyfi a
Chorff y Cynrychiolwyr yn berchen arno);

• Darpara a dosbartha staff y dalaith gyngor i blwyfi ar
gydymffurfio â deddfwriaeth seciwlar, e.e. amddiffyn/
diogelu plant, anffafrio’r anabl ac atebolrwydd
ymddiriedolwyr plwyfol (yn cynnwys y broses o
gofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau i blwyfi a
chanddynt incwm o fwy na £100,000);

• Mae Swyddfa’r Dalaith yn rheoli ac yn prosesu
dadleniadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn
achos clerigion a gwirfoddolwyr y nododd y plwyfi 
eu bod mewn cysylltiad â phlant; 

• Y mae Corff y Cynrychiolwyr yn talu grantiau a
bwrsarïau a gyllidir ar y cyd â’r esgobaethau i’r rhai sy’n
hyfforddi at weinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru;

• Darpara Adran Gyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru
wasanaeth argraffu a chynllunio i’r Eglwys ehangach. Y
mae hefyd yn goruchwylio cyhoeddi pob adroddiad o
bwys a phob litwrgi newydd.
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Cynlluniau at y Dyfodol 

Materion byr-dymor ac yn y dyfodol agos 

Y Sefyllfa Economaidd
Er bod argoelion yn ddiweddar bod economi’r DU yn
gwella, mae sawl sylwebydd o’r farn nad yw’r adferiad yn
un cadarn nac wedi ei ddosbarthu’n gyfartal, a phrin yw’r
arwyddion bod sefyllfa ariannol plwyfi a phlwyfolion yr
Eglwys yng Nghymru’n gwella. Gydol y cyfnod hir o
ddirwasgiad ac ansefydlogrwydd ariannol a ddilynodd 
yr argyfwng credyd a’r cwymp yn y farchnad yn 2008/9,
penderfynodd Corff y Cynrychiolwyr amddiffyn yr Eglwys
ehangach rhag effeithiau llawn y dirwasgiad, a chynnal
graddfa uchel o gymorth ariannol uniongyrchol trwy
gynyddu’r Grant Bloc yn flynyddol. Golyga hyn iddo fynd i
ddiffyg ariannol tymor-byr.

Bu gwelliant ym mherfformiad y buddsoddiadau dros y
flwyddyn ddiwethaf, ond gweddol fflat yw’r incwm o hyd a
rhaid i Gorff y Cynrychiolwyr barhau i gadw cydbwysedd
rhwng sicrhau y gellir ateb gofynion hir-dymor fel y Cynllun
Pensiwn Clerigion a dal i ddarparu’r gyfradd gynaliadwy
uchaf posibl o gefnogaeth i’r esgobaethau a’r plwyfi. Rhaid
ystyried hefyd y posibilrwydd newydd o ddarparu arian
ychwanegol at brosiectau’n deillio o Golwg 2020. I sicrhau
y gellir ateb y gofynion cystadleuol hyn mewn modd nad
yw’n peryglu diogelwch hir-dymor asedau’r Eglwys, mae
Corff y Cynrychiolwyr yn ystyried penderfynu graddfa ei
wariant ar sail cyfanswm ei dderbyniadau. Bydd hyn yn
galluogi cymryd enillion cyfalaf, yn ogystal ag incwm, i
ystyriaeth, a chynnal ar yr un pryd wir werth y gronfa
fuddsoddi.

Arolwg yr Eglwys yng Nghymru – Golwg 2020
Comisiynwyd Arolwg yr Eglwys yng Nghymru gan Fainc yr
Esgobion a’r Pwyllgor Sefydlog yn 2011 i wneud arolwg
cynhwysfawr o adnoddau, strwythurau a gweithdrefnau’r
Eglwys yng Nghymru. Rhoddodd Corff y Cynrychiolwyr
bob cymorth i Weithgor yr Arolwg a chroesawodd ei
adroddiad a’i argymhellion pan gyhoeddwyd hwy yn 2012.
Y mae’n awr yn cydweithio â’r esgobaethau a chyrff 
eraill yn yr Eglwys i roi ystyriaeth bellach i’r argymhellion, 
y mae yn rhai ohonynt oblygiadau sylweddol i’r modd y
strwythurir yr Eglwys yng Nghymru ac y cyllidir ei gwaith.
Rhoddir ystyriaeth arbennig i ariannu patrymau newydd o
weinidogaeth ac i’r posibilrwydd o ddarparu arian at
gynlluniau esgobaethol yn codi o Golwg 2020.

Rheoli Eiddo – Hyfforddi a Chyfarwyddo 
Bydd datblygu rhaglenni cynhwysfawr o hyfforddiant a
chyfarwyddyd yn hollbwysig i allu plwyfi i barhau i ofalu am
eu hadeiladau a’u heiddo. Gwnaed cynnydd sylweddol ar y
prosiect Datblygu ein Treftadaeth Eglwysig a gynhaliodd nifer
o achlysuron hyfforddi a chefnogi mewn gwahanol leoedd,
gan gynnwys Cynhadledd Addoldai genedlaethol.

Materion o bwys yn y dyfodol fydd ymwneud â’r gymuned,
materion gwyrdd, y fframwaith reoliadol a defnydd
ehangach o adeiladau eglwysig. Datblygwyd hefyd wefan
arbennig, www.eglwysyngnghymru.org.uk/treftadaeth i
ddarparu amrywiaeth ehangach o adnoddau.

y dyfodol
Deil Corff y Cynrychiolwyr i gadw golwg ar sawl pwnc
hollbwysig i ffyniant yr Eglwys.
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Cynlluniau at y Dyfodol 

Addoldai
Mae cymdeithas, gan gynnwys y Llywodraeth, yn cydnabod
fwyfwy fod addoldai o dan fygythiad difrifol a bod rhaid
dod o hyd i ffyrdd newydd o’u cynnal.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, dangosodd
trafodaethau, a hwylusodd Ymddiriedolaeth Genedlaethol
yr Eglwysi, www.nationalchurchestrust.org, ag amryw o
gyfranogwyr, gefnogaeth i gorff newydd i gynrychioli,
hyrwyddo a chynnal y sector. Gobeithir y datblyga’r
trafodaethau hyn i fod yn gorff a all weithio’n
rhyngenwadol a chynyddu’r gefnogaeth (ariannol a
thechnegol) i bawb sy’n gofalu am adeiladau eglwysig. 

Mae defnyddio ymgynghorwyr allanol yn hanfodol i
alluogi’r plwyfi i nodi, cynllunio a chwblhau gwaith o
ansawdd uchel yn ein heglwysi. Yn y blynyddoedd nesaf
bydd yn bwysig cefnogi plwyfi i gomisiynu a briffio
ymgynghorwyr ac ymgymerwyr i sicrhau ansawdd gwaith
a’r gwerth gorau am arian.

Tiroedd Claddu
Mae Corff y Cynrychiolwyr yn berchen 1,224 o
fynwentydd, 1,053 ohonynt yn diroedd claddu. Y Cyngor
Plwyf Eglwysig lleol sy’n cynnal y rhain, ac fe ŵyr Corff y
Cynrychiolwyr eu bod yn gyfrifoldeb mawr. Awgrymodd
ymchwil a wnaed fod gwirfoddolwyr ledled Cymru yn rhoi
125,000 o oriau bob blwyddyn i gynnal mynwentydd –
sy’n gyfwerth â £1.3 milliwn o lafur di-dâl. Fodd bynnag, yn
ogystal â chadarnhau’r dystiolaeth lafar am faint ein
dibyniaeth ar wirfoddolwyr yn hyn o beth, yr oedd yr
ymchwil yn achos pryder. Amcangyfrifir bod angen gwerth
£16 miliwn o waith. Dim ond £3.6 miliwn sydd wrth gefn
at hynny. Nid yw’r incwm o angladdau yn ddigon i gwrdd â
threuliau cynnal mynwentydd, ac y mae anhawster pellach
am fod mynwent lawn, pan gaeir hi, yn dal i fod yn
gyfrifoldeb y plwyf. Y mae hyn yn wahanol iawn i’r sefyllfa
yn Lloegr, lle y trosglwyddir i’r awdurdod lleol y cyfrifoldeb
am gynnal mynwent a gaewyd. Mater o bryder i’r gymuned

ehangach yw’r ffaith arwyddocaol na fydd lle ar ôl i gladdu
yn nwy ran o dair o’n mynwentydd mewn deng mlynedd.

Mae Corff y Cynrychiolwyr yn gweithio mewn
ymgynghoriad â chyrff eraill (ac yn trafod ag awdurdodau
seciwlar) i geisio dod o hyd i ffyrdd o ddatrys y ddwy
broblem hyn (cynnal mynwentydd a phrinder lleoedd
claddu yng Nghymru). 

Ar hyn o bryd, mae un o weithgorau Corff y
Cynrychiolwyr yn ystyried graddfeydd y ffioedd claddu, 
ac y mae’n cadw mewn cof atebolrwydd y plwyfi am
gynnal mynwentydd.

Cefnogi Plwyfi yn y Gwaith o Gynnal
Adeiladau
Mae Corff y Cynrychiolwyr yn rhoi sylw manwl i sut orau 
i gefnogi cynulleidfaoedd lleol yn y gwaith o ofalu am
adeiladau, a bydd datblygu’r gwaith hwn yn orchwyl
allweddol yn ystod y blynyddoedd nesaf. Cododd Arolwg
yr Eglwys yng Nghymru yr un thema, ac fe’i harchwilir
ymhellach.

Bydd Hyfforddi a Chyfarwyddo yn rhan bwysig o’r
gefnogaeth hon ond y mae hefyd angen am gymorth
uniongyrchol i blwyfi unigol. Rhaid i’r cymorth gydbwyso
rôl y Cyngor Plwyf Eglwysig a’r gynulleidfa (un cryfder
mawr yw rheolaeth leol ar adeiladau) â’r angen am
arbenigedd a gwybodaeth na fydd, efallai, i’w cael yn lleol. 

Mae perthynas y Cyngor Plwyf Eglwysig â’i gynghorwyr
proffesiynol hefyd yn hollbwysig, am mai’r cynghorwyr hyn
sy’n  cynorthwyo’r Cyngor Plwyf Eglwysig i flaenoriaethu 
a chynllunio ar sail cyfundrefn yr Arolwg Pum-mlynyddol.
Bydd yn bwysig sicrhau bod y berthynas hon yn
wirioneddol effeithiol a chynhyrchiol a bydd Corff y
Cynrychiolwyr yn cefnogi’r flaenoriaeth honno.
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Materion Hir-dymor

Pensiynau
Ariannir y Cynllun Pensiwn Clerigion (Cyflog Terfynol) 
gan Gorff y Cynrychiolwyr a’r esgobaethau. Mae’r
ddarpariaeth bensiwn yn rhan o holl fuddsoddiadau 
Corff y Cynrychiolwyr a’r sialens dros yr hir-dymor yw
sicrhau y cedwir yr atebolrwydd am bensiwn yn ganran
dderbyniol o’r holl fuddsoddiadau.

Caiff yr arolwg actiwaraidd a gynhelir ar 31 Rhagfyr 2013
ei ystyried yn 2014. Cadarnhaodd adroddiadau actiwaraidd
diweddar fod y Cynllun wedi’i ariannu’n dda ac yn parhau 
i fod yn gyfran ddoeth o gyfanswm asedau Corff y
Cynrychiolwyr. Fodd bynnag, tanlinellwyd hefyd dwf
tebygol yr atebolrwydd am bensiwn a chost cyfraniadau’r
cyflogwr yn y dyfodol, a bod angen cadw golwg cyson 
ar hyn. 

Adeiladau Eglwysig
Bod yn Ddyfeisgar
Mae’n amlwg y bydd angen dyfeisgarwch i ofalu am lawer
o’n hasedau eiddo yn y dyfodol. Y mae mynwentydd yn
lleoedd allweddol yn y gymuned; gallant gynnig sawl budd
fel mannau i fywyd gwyllt, mannau at hamddena neu
ailgylchu, neu fannau dim ond i gofio. Y mae datblygu’r
syniadau hyn yn gofyn cydweithio agos â’r gymuned
ehangach ac fe all y bydd yn rhaid meddwl mewn termau
gwahanol, e.e. ymddiriedolaethau tir cymunedol etc. Rhaid
ystyried yr holl syniadau hyn yng ngoleuni goblygiadau
ymddiriedolaethol ac elusennol yr Eglwys.

Defnyddio Adeiladau
Bydd adeiladau nas defnyddir yn dirywio. Bydd yn rhaid i
bob plwyf ystyried y defnydd a wneir o’i adeiladau a sut y
gellir cyflwyno’n sensitif ffyrdd newydd o’u defnyddio. Os
ydynt i oroesi, bydd yn rhaid i’r adeiladau fod yn lleoedd
cynnes a chroesawgar. Gall eglwysi fod yn lleoedd
ardderchog i sawl math o weithgaredd ac mae cymdeithas
wedi hen ddygymod â’u defnyddio mewn ffyrdd newydd

(ac yn fodlon gwneud hynny). Gwyddom fel Eglwys fod 
ein hadeiladau’n lleoedd arbennig, ac o’r defnydd a wneir
ohonynt y daw’r cymeriad arbennig hwnnw.

Mae datblygu ffyrdd newydd o ddefnyddio adeiladau yn
gofyn i gynulleidfaoedd fod yn ddychmygus a dewr ac i
bawb fod â meddwl agored a hyblyg. Mae gormod o
bwyslais yn aml ar ryw ‘syniad mawr’ afreal. Y dyfodol yw
rhoi cynnig ar bethau bychain, ac yna datblygu ac esblygu
gan dderbyn na fydd rhai pethau’n llwyddo. Serch hynny,
bydd y gwersi a ddysgir ac a rennir yn galluogi plwyfi i
ddod o hyd i gyfleoedd newydd.

Eglwysi Diangen
Byddir yn parhau i gau eglwysi ac nid oes unrhyw argoel y
bydd hynny’n arafu (ar hyn o bryd caeir rhyw un bob mis).
Nid ar chwarae bach, fodd bynnag, y gwneir hyn. Dim ond
ar ôl cyfnod hir o ystyriaeth y cyhoeddir bod eglwys yn
ddiangen.

Bydd Corff y Cynrychiolwyr yn ceisio bod yn gefn i blwyfi
trwy’r broses o gau eglwys ond, yn bwysicach, bydd yn
annog defnydd newydd i’r adeilad i osgoi ei gau. Gall hyn
olygu ei rannu, ei ddefnyddio at bwrpas cymunedol,
gwerthu rhan ohono neu sawl posibilrwydd arall.

Cynllunio a Gwerthuso
Rhaid trafod a chynllunio dyfodol ein hadeiladau’n ofalus
yng nghyd-destun cynllun cenhadu’r plwyf. Rhaid bod
trafodaeth rhwng pawb y mae ganddynt yr wybodaeth 
a’r profiad i gynorthwyo plwyfi i gynllunio eu dyfodol. 
Y mae Pwyllgorau Eglwysi a Gofalaethau’r Esgobaethau’n
allweddol yn y broses hon, gyda gwybodaeth broffesiynol
Corff y Cynrychiolwyr yn gefn iddynt. Rhaid gwneud y
gwaith gan ganolbwyntio ar y dyfodol a rhagweld
anawsterau yn lle bod ar eu trugaredd.
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Strwythur, Llywodraethu a Rheoli

Crëwyd Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru trwy
Siarter Gorffori ar 24 Ebrill 1919, a’i gyfansoddi i ddal yr
holl eiddo a buddsoddiadau a roddwyd yn ei feddiant
mewn ymddiriedolaeth at ddefnydd ac amcanion
Archesgob, Esgobion, Clerigion a Lleygion yr Eglwys yng
Nghymru. Delir yr asedau hyn er mwyn rhoi’r gefnogaeth
fwyaf posibl i genhadaeth yr Eglwys mewn plwyfi ledled y
Dalaith.

Y mae gan Gorff y Cynrychiolwyr hyd at 26 aelod, ac fe
gyferfydd deirgwaith y flwyddyn. Rheoleiddir aelodaeth a
swyddogaethau Corff y Cynrychiolwyr gan Bennod III
Cyfansoddiad Yr Eglwys yng Nghymru. 

Rhoddir manylion am yr ymddiriedolwyr a fu’n
gwasanaethu yn ystod y flwyddyn, ac ers diwedd y
flwyddyn, ar dudalen 25. Traethir perthynas Corff y
Cynrychiolwyr â’i bwyllgorau ac â chyrff taleithiol eraill 
yr Eglwys yng Nghymru ar dudalen 22. 

Aelodaeth
Penodir yr ymddiriedolwyr am dair blynedd. Y mae aelodau
Corff y Cynrychiolwyr yn cynnwys:

• Yr Archesgob;

• Cadeirydd Pwyllgor Sefydlog y Corff Llywodraethol;

• Cadeirydd Bwrdd Cyllid pob Esgobaeth; 

• Un clerig a etholwyd gan Gynhadledd pob Esgobaeth;

• Un person lleyg a etholwyd gan Gynhadledd pob
Esgobaeth; 

• Hyd at bedwar aelod a enwebwyd gan Fainc yr
Esgobion mewn ymgynghoriad â’r Pwyllgor Sefydlog;

• Hyd at ddau aelod a gyfetholwyd gan aelodau eraill
Corff y Cynrychiolwyr.

Cymwysterau i fod yn Aelod
Y mae’r canlynol yn gymwys i fod yn aelodau o Gorff y
Cynrychiolwyr:

• Unrhyw clerig sy’n dal, neu sydd wedi dal, swydd
eglwysig yn yr Eglwys yng Nghymru neu drwydded gan
Esgob un o Esgobaethau’r Eglwys yng Nghymru.

• Unrhyw gymunwr lleyg dros 18 mlwydd oed a than 
75 mlwydd oed sydd naill ai

a) yn preswylio, neu wedi preswylio am gyfnod o 
12 mis, yn un o blwyfi’r Eglwys yng Nghymru; neu

b) wedi cyfrannu at gronfeydd yr Eglwys yng Nghymru 
o fewn 12 mis i’w enwebu i fod yn aelod;

ac sydd heb fod yn perthyn i gorff crefyddol nad yw
mewn cymundeb â’r Eglwys yng Nghymrus. 

Cyflwyno a Hyfforddi Aelodau 
Polisi Corff y Cynrychiolwyr yw darparu i’w aelodau
hyfforddiant addas i’w dyletswyddau fel ymddiriedolwyr
elusen ac fel aelodau o un o’i bwyllgorau. Caiff pob aelod
newydd gyfle i ddilyn hyfforddiant allanol at fod yn
ymddiriedolwr elusen. Gwahoddir pob aelod newydd
hefyd i Swyddfa’r Dalaith i gyfarfod â’r staff ac i ddysgu
mwy am waith Corff y Cynrychiolwyr, y Corff
Llywodraethol a Mainc yr Esgobion.

Yn ychwanegol, cynigir i aelodau hyfforddiant arbennig i
gwrdd â diffyg penodol mewn gwybodaeth neu brofiad, y
mae a wnelo’n aml â gwaith yr aelod ar un o bwyllgorau
Corff y Cynrychiolwyr. Yn y gorffennol bu’r hyfforddiant
hwn o fudd neilltuol ym maes cymhleth ac arbenigol
buddsoddi ac archwilio.

strwythur, llywodraethu 
a rheoli 
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Pwyllgorau
Sefydlodd Corff y Cynrychiolwyr bum pwyllgor –
Buddsoddiadau, Eiddo, Adnoddau Dynol, Coleg Mihangel
Sant, Archwilio, a’r Comisiwn Cadeirlannau ac Eglwysi –
pob un gydag amodau gorchwyl a swyddogaethau
penodol a roddwyd iddo gan Gorff y Cynrychiolwyr. 

Pwyllgor Buddsoddiadau 
Y Pwyllgor Buddsoddiadau sy’n penderfynu ar strategaeth
fuddsoddi Corff y Cynrychiolwyr (oddi mewn i amcanion
cyffredinol polisi Corff y Cynrychiolwyr ac ar gyngor ei
gynghorwyr penodedig), ac fe’i hawdurdodir i wneud yr
holl benderfyniadau angenrheidiol i reoli buddsoddiadau
Corff y Cynrychiolwyr oddi mewn i’r strategaeth hon. 

Pwyllgor Eiddo 
Mae’r Pwyllgor Eiddo yn gyfrifol am bolisi yn ymwneud ag
eiddo anfuddsoddadwy Corff y Cynrychiolwyr – Eglwysi,
Persondai, Clastiroedd,Tai Esgobion a Mynwentydd – ac â
rheoli’r eiddo hwnnw. Mae ganddo ddyletswyddau eang, 
yn cynnwys awdurdodi prynu a gwerthu eiddo; datblygu
strategaeth at ddelio ag adeiladau eglwysig a mynwentydd
diangen; gweinyddu ymddiriedolaethau, cymynroddion a
rhoddion; a gweinyddu grantiau at drwsio a gwella eiddo. 

Pwyllgor Adnoddau Dynol 
Mae’r Pwyllgor Adnoddau Dynol yn gyfrifol am ddatblygu
polisïau a gweithdrefnau ar gyfer clerigion a staff lleyg yn
unol â deddfwriaeth benodol y mae a wnelo â’r ddau
grŵp ac yn unol ag arfer da. Mae hyn yn cynnwys cynghori
Corff y Cynrychiolwyr ar raddfa cyflogau clerigion a staff
lleyg ac ar amodau a threfniadau cyllido cynlluniau pensiwn
clerigion a staff lleyg. 

Pwyllgor Archwilio 
Mae’r Pwyllgor Archwilio yn gweithio gydag archwilwyr
allanol a mewnol Corff y Cynrychiolwyr i sicrhau bod y
Corff yn adrodd yn briodol ar weithgareddau ariannol ac
yn cydymffurfio â gofynion cyfrifo elusennau. Mae’n rhoi
cyngor strategol ar faterion yn ymwneud â’r gyllideb ac yn
ystyried rhagolygon ariannol hir-dymor, ac y mae ganddo
ran bwysig yn y gwaith o fonitro gweithredu’r cytundeb
rhwng Corff y Cynrychiolwyr a’r esgobaethau ar gyllido
trwy grant bloc. 

Pwyllgor Coleg Mihangel Sant
Mae Pwyllgor Coleg Mihangel Sant yn gyfrifol am
oruchwylio darpariaeth addysgol y Coleg i ateb i’r meini
prawf a osodwyd gan Fainc yr Esgobion a chyrff noddi
eraill. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod y Coleg yn
gweithredu oddi mewn i’r safonau arolygu a dilysu y
cytunwyd arnynt ag unrhyw brifysgol y mae mewn
partneriaeth â hi. Mae’r Pwyllgor hefyd yn gyfrifol am
ddatblygu a goruchwylio strategaethau i hyrwyddo a
marchnata’r Coleg a’i gyfleusterau.

Y Comisiwn Cadeirlannau ac Eglwysi 
Swyddogaeth y Comisiwn Cadeirlannau ac Eglwysi yw
darparu cyngor arbenigol i lysoedd esgobaethol ac i
grwpiau ymgynghorol ar geisiadau am gael gwneud gwaith
o bwys ar gadeirlannau ac eglwysi. Mae’n rhan o’r drefn
fewnol (y drefn hawleb) a sefydlodd yr Eglwys yng
Nghymru fel un o amodau cael ei heithrio o reoliadau
cynllunio lleol. 
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Rheoli Risg
Sefydlodd Corff y Cynrychiolwyr gofrestr risg gynhwysfawr.
Mae’n nodi’r prif risgiau y mae’r sefydliad yn agored iddynt,
a chwmpas y risgiau hynny, a hefyd y systemau a’r
gweithdrefnau a sefydlwyd i’w rheoli a’u lleihau. Adolygir y
gofrestr a’i diweddaru’n flynyddol gan yr Uwch-Reolwyr, ac
fe’i harchwilir yn fanwl gan y Pwyllgor Archwilio a chan
Gorff y Cynrychiolwyr. 

Gweinyddiaeth a Staff 
Ar 31 Rhagfyr 2013 (2012 mewn cromfachau), nifer y
swyddi yng Nghorff y Cynrychiolwyr oedd: 

Llawn amser Rhan amser 

Corff y Cynrychiolwyr, Corff Llywodraethol 
a Chofrestrfa’r Archesgob 38 (36) 5 (5)

Cyhoeddiadau 1 (1) 0 (1)

Ysgrifenyddesau Esgobion 5 (5) 2 (2)

Arolygwyr Esgobaethol 6 (6) 0 (0)

Cynghorwyr Esgobion 4 (5) 3 (3)

Is-gyfanswm 54 (53) 10 (11)

Coleg Mihangel Sant 15 (15) 8 (8)

Cyfanswm 69 (68) 18 (19)

O 1 Ionawr 2014, codwyd y graddfeydd cyflog o 1.5%, yr
un codiad ag y cytunwyd arno i glerigion. 

Y mae gwaith Corff y Cynrychiolwyr a Choleg Mihangel
Sant yn amrywiol ac yn ymwneud nid yn unig â
swyddogaeth draddodiadol ddisgwyliedig Corff y
Cynrychiolwyr ond hefyd â gofynion taleithiol ehangach.
Cyflawnwyd hyn trwy’r ystod eang o sgiliau sydd gan staff
Corff y Cynrychiolwyr, eu profiad a’u hyblygrwydd. Deil y
staff i weithio gyda’r Esgobion, y Clerigion, yr Esgobaethau
a’r Plwyfi i gynnal cenhadaeth ehangach yr eglwys ar draws
holl sbectrwm y datblygiadau.
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strwythur y dalaith 

Pwyllgor
Coleg Mihangel 
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Is-Bwyllgor 
Busnes 

Is-Bwyllgor 
Penodi  

Is-Bwyllgor 
Drafftio 

Is-Bwyllgor 
Cyfraith 

Pwyllgor
 Eiddo

Comisiwn
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ac Eglwysi

Pwyllgor
Buddsoddi

Pwyllgor
Adnoddau 

Dynol 

Pwyllgor  
Archwilio

Cyd-Bwyllgor 
Cyllid gyda’r 
Esgobaethau

Y Pwyllgor Sefydlog

Mainc yr Esgobion Corff y CynrychiolwyrY Corff 
Llywodraethol

Pwyllgorau’r Fainc 
Cynghorwyr yr 

Esgobion
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Strwythur, Llywodraethu a Rheoli

Datganiad o Gyfrifoldebau’r Ymddiriedolwyr 

Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am baratoi Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr a’r datganiadau ariannol yn unol 
â’r gyfraith berthnasol ac â Safonau Cyfrifo’r Deyrnas Unedig (y Safon Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredin yn y Deyrnas
Unedig). 

Y mae’r gyfraith berthnasol i elusennau yn Lloegr a Chymru yn mynnu bod yr ymddiriedolwyr yn paratoi datganiadau
ariannol am bob blwyddyn ariannol a fydd yn rhoi darlun cywir a theg o gyflwr yr elusen ac o’r adnoddau incwm a
dderbyniodd a’r adnoddau a wariodd dros y cyfnod hwnnw.

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol hyn rhaid i’r ymddiriedolwyr: 

• ddethol polisïau addas a’u cymhwyso gyda chysondeb;

• gadw at y dulliau a’r egwyddorion yn Natganiad yr Elusennau o Arferion a Argymhellir (SORP)

• gwneud penderfyniadau ac amcangyfrifon sy’n rhesymol ac yn ochelgar ; 

• datgan a ddilynwyd safonau cyfrifo cymwys, ac eithrio unrhyw wahaniaethau a ddatgelir ac a esbonnir yn y
datganiadau ariannol; a 

• pharatoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol, onid yw’n anaddas cymryd yn ganiataol y bydd yr elusen yn
parhau i weithredu. 

Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifo priodol a fydd yn dangos yn rhesymol gywir ar unrhyw adeg
sefyllfa ariannol yr elusen ac yn eu galluogi i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â Deddf Elusennau 2011,
Rheoliadau (Cyfrifo ac Adrodd) Elusennau 2008 a darpariaethau gweithred yr ymddiriedolaeth. Y maent yn gyfrifol am
warchod asedau’r elusen ac, o ganlyniad, am gymryd camre rhesymol i rwystro ac i ddatgelu twyll neu afreoleidd-dra
arall. 

Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am gynhaliaeth a chywirdeb yr elusen a’r wybodaeth ariannol a gynhwysir ar ei gwefan.
Gall deddfwriaeth y Deyrnas Unedig ar baratoi a dosbarthu datganiadau ariannol fod yn wahanol i ddeddfwriaeth
awdurdodaethau eraill.

Trwy orchymyn Corff y Cynrychiolwyr 

J M Shirley
Ysgrifennydd y Dalaith 
39 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd
CF11 9XF

12 Mehefin 2014 
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Gwybodaeth Gyfeiriol a Gweinyddol

gwybodaeth gyfeiriol a
gweinyddol

Datganiad o Bolisi Buddsoddi Moesegol

Bu gan yr Eglwys yng Nghymru Bolisi Buddsoddi Moesegol 
ers llawer blwyddyn. Mabwysiadwyd y datganiad cyfredol o
bolisi gan Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ym 
mis Ebrill 2010.

Fel Eglwys Gristnogol rhaid inni ddirnad a disgrifio
presenoldeb a gweithgaredd Duw yn y byd a chyhoeddi
gwerthoedd ei deyrnas. Golyga hyn fod gan yr Eglwys
ddiddordeb arbennig mewn hyrwyddo popeth sy’n hybu
cyfiawnder a heddwch, yn galluogi ffyniant dynol, yn
anrhydeddu’r greadigaeth ac yn adeiladu cymunedau
creadigol. Y mae gan yr Eglwys yng Nghymru gyfrifoldeb
arbennig i hyrwyddo’r amcanion hyn yn eu perthynas â
phobl Cymru ac â chenedl y Cymry.

Dymunwn fod â pholisi buddsoddi sy’n gyson â hyrwyddo’r
amcanion hyn. Credwn ei bod yn gwbl briodol i ddal y
polisi hwn ar y cyd â’r gofyn sydd arnom i sicrhau’r
derbyniadau mwyaf posibl o fuddsoddiadau er budd ein
buddiolwyr. Ymrwymodd yr Eglwys yng Nghymru, yn y lle
cyntaf, i ddefnyddio buddsoddi yn ddull moesegol o
gyfrannu at gost gweinidogaethu a chenhadu.

Ein nod yw buddsoddi mewn cwmnïau llwyddiannus sydd
wedi ymrwymo i ddatblygu eu busnesau er budd eu
cyfranddalwyr, eu cwsmeriaid, eu cymunedau lleol a’u
gweithwyr, ac i weithredu: 

• Dulliau cyfrifol o gyflogi 

• Llywodraeth gorfforaethol gydwybodol 

• Polisïau sy’n dangos gofal am yr amgylchedd 

• Polisïau sy’n sensitif i hawliau dynol unigolion a
chymunedau y gweithredir ynddynt

• Arferion masnachu teg

Nid yw’r Eglwys yng Nghymru yn dymuno bod yn
gysylltiedig â chwmnïau y mae eu cynnyrch neu eu polisïau
yn gwbl groes i’w hamcanion. Hynny yw, ni fyn fuddsoddi
mewn cwmnïau sy’n gyfrifol am ddifwyno’r amgylchfyd 
yn ddifeddwl nac am unrhyw beth sy’n bygwth heddwch,
diogelwch a ffyniant cymunedau, nac sy’n ymelwa ar y
ddynolryw na’i diraddio na’i llygru na’i darostwng, nac 
sy’n ddi-hid o les anifeiliaid.

Cydnabyddwn y cymhlethdodau a’r amwysedd sydd ynglŷn
â gweithgaredd y cwmnïau y gallwn fuddsoddi ynddynt, ac
yr ydym yn cadw’r hawl i wneud penderfyniadau ar
fuddsoddi fesul achos. 

Byddwn yn ymdrechu i gysylltu â chwmnïau sy’n amlwg yn
torri ein polisi moesegol neu y mae pryderon am y modd
y llywodraethir hwy neu am eu cyfrifoldeb cymdeithasol
cyn ystyried dadfuddsoddi.

Polisi’r Eglwys yng Nghymru yw nad ydym fel rheol na
thrwy wybod yn buddsoddi mewn unrhyw gwmni:

• y deillia mwy nag 20% o’i drosiant o ymwneud yn
bennaf â hapchwarae neu â chynhyrchu neu werthu
diodydd alcoholaidd neu gynnyrch tybaco; 

• y deillia cyfran sylweddol o’i drosiant o bornograffi neu
o amlhau arfau y tu hwnt i feysydd cyfreithlon amddiffyn
a chadw heddwch rhyngwladol.

Dymuna’r Eglwys yng Nghymru fod yn fuddsoddwr
gwybodus a chyfrifol, ac i’r perwyl hwn fe’i cynrychiolir ar
Grŵp Buddsoddwyr yr Eglwys, sy’n ddull o ddod o hyd i
ganlyniadau ymchwil a gwybodaeth ddibynadwy, rhannu
arfer da â’r mudiadau eraill sy’n aelodau, ac ymarfer
dylanwad ar y cyd fel cyfranddalwyr.

Y mae perthynas werthfawr rhwng y Pwyllgor Buddsoddi
a Grŵp Buddsoddi Moesegol yr Eglwys yng Nghymru y
bydd yn cyfeirio achosion anodd ato ac yn derbyn
adroddiad blynyddol oddi wrtho.
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Aelodau Corff y Cynrychiolwyr 

Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd 
Mr J J Turner 
Cadeirydd
Mr P R Marshall OBE
Dirprwy Gadeirydd

Aelodau Swydd 
Y Parchedicaf Ddr B C Morgan 
Archesgob Cymru 
Ei Anrhydedd,Y Barnwr Philip Price CF 
Cadeirydd Y Pwyllgor Sefydlog 
Yr Hybarch R H Griffiths, Archddiacon Wrecsam
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llanelwy
Mr J L Pearce
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Bangor 
(O 4 Mawrth 2013)
Mr M P Jones 
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi 
Mr P R Marshall OBE
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Llandaf 
Mr R D Blair CBE
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Mynwy 

Yr Athro P Townsend
Cadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Abertawe ac
Aberhonddu 

Aelodau Etholedig 
Llanelwy
Yr Hybarch S T Griffiths, Archddiacon Wrecsam 
(Hyd at 31 Rhagfyr 2013)
Mr J C Myers
Bangor
Yr Hybarch R P Davies, Archddiacon Bangor 
Mr G White
Tyddewi
Yr Hybarch K Smalldon, Archddiacon Tyddewi 
(Hyd at 31 Ionawr 2013)
Y Parchedig I J Girling (O 1 Chwefror 2013)
Mrs J Heard 
Llandaf
Yr Hybarch C B W Smith, Archddiacon Morgannwg
Mr G I Moses
Mynwy
Yr Hybarch J S Williams, Archddiacon Casnewydd
Miss P Brown 
Abertawe ac Aberhonddu 
Yr Hybarch A J R Thomas, Archddiacon Aberhonddu 
(Hyd at 31 Ionawr 2013)
Yr Hybarch A N Jevons, Archddiacon Aberhonddu 
(O 1 Chwefror 2013)
Mr T J P Davenport

Aelodau Enwebedig 
Mr J J Turner 
Mr R D Chegwin 
Mr L James 
Mr D Myrddin-Evans

Aelodau Cyfetholedig 
Mr T O S Lloyd OBE, DL, FSA
(Un lle gwag)
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Y Pwyllgor Adnoddau Dynol
Mr J C Myers (Cadeirydd) 
Y Gwir Barchedig G K Cameron *
Esgob Llanelwy
(O 17 Hydref 2013)
Y Gwir Barchedig D Walker * 
Esgob Mynwy (Hyd at 30 Mehefin 2013)
Yr Hybarch R H Griffiths
Y Parchedig V Hodges *
Mr R D Blair CBE
Mr T J P Davenport
Mr G White 

Y Comisiwn Cadeirlannau ac
Eglwysi
Mr T O S Lloyd OBE, DL, FSA
(Cadeirydd)
Y Gwir Barchedig J W Evans * 
Esgob Tyddewi
Y Tra Pharchedig G O Marshall *
Mr J Orbach *
Mr R J Silvester *
Mr R Wall *
Dr G L Worsley *

Y Pwyllgor Buddsoddi
Mr P R Marshall OBE (Cadeirydd)
Yr Hybarch R H Griffiths
(Hyd at 6 Mawrth 2013)
Yr Hybarch A J R Thomas
(Hyd at 31 Ionawr 2013)
Y Parchedig I J Girling 
(O 6 Mawrth 2013)
Mr J Fox * (O 6 Mawrth 2013)
Mr L James 
Mr P B Kelly *
Mr D Myrddin-Evans 
Mrs L O’Halloran * 
Mr R D Thomas * 
Mr J J Turner

Y Pwyllgor Archwilio
Mr G I Moses (Cadeirydd)
Mrs J Heard
Mr D W Jenkins *
Mr C O’Shea * (O 6 Mawrth 2013)

Y Pwyllgor Eiddo
Mr R D Chegwin (Cadeirydd)
Yr Hybarch R P Davies
Yr Hybarch R H Griffiths
(O 6 Mawrth 2013)
Yr Hybarch S T Griffiths
(Hyd at 31 Rhagfyr 2013)
Yr Hybarch A Jevons
(O 6 Mawrth 2013)
Yr Hybarch D M Wight * 
(O 4 Rhagfyr 2013)

Yr Hybarch K Smalldon * 
(Hyd at 31 Ionawr 2013)
Yr Hybarch C B W Smith 
Yr Hybarch A J R Thomas
(Hyd at 31 Ionawr 2013)
Yr Hybarch J S Williams
Mr R Davies *
Ms M Gerrard * 
Mr J E Jones *
Mr D A Williams * 

Pwyllgor Coleg Mihangel
Sant 
Y Parchedicaf Ddr B C Morgan
(Cadeirydd) Archesgob Cymru
Y Gwir Barchedig R E Pain * 
Esgob Mynwy 
(O 17 Hydref 2013)
Y Gwir Barchedig D Walker * 
Esgob Mynwy 
(Hyd at 30 Mehefin 2013)
Y Gwir Barchedig J D E Davies *
Esgob Abertawe ac Aberhonddu
Y Gwir Barchedig T Willmott * 
Esgob Dover 
Y Parchedig Ddr Stephen Wigley *
Ms C Bennett * (Hyd at 29 Hydref
2013)
Miss P Brown
Yr Athro P Coss * 
(Hyd at 29 Hydref 2013)
Dr B Delf * (Hyd at 29 Hydref 2013)
Y Parchedig I J Girling 
(O 6 Mehefin 2013)
Mr P R Marshall OBE
Yr Athro C Williams * 
(O 29 Hydref 2013)

Aelodau Pwyllgorau
(* heb fod yn aelod o Gorff y
Cynrychiolwyr)
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Cynghorwyr

Archwilwyr: 
PricewaterhouseCoopers LLP 
One Kingsway
Caerdydd
CF10 3PW

Bancwyr: 
Banc Lloyds TSB Ccc 
1 Heol y Frenhines 
Caerdydd
CF10 2AF

Cynghorwyr Buddsoddi Eiddo: 
Cluttons LLP
Portman House
2 Portman Street
Llundain
W1H 6DU

Cynghorwyr Buddsoddi 
Newton Investment Management
BNY Mellon Financial Centre
160 Queen Victoria Street
Llundain
EC4V 4LA

Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St Paul’s Churchyard
Llundain
EC4M 8BU

Actiwariaid: 
Quantum Advisory 
Summers House
Pascal Close
Llaneirwg
Caerdydd
CF3 0LW



Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i
Ymddiriedolwyr Corff Cynrychiolwyr yr 
Eglwys yng Nghymru

Adroddiad ar y datganiadau ariannol
Ein Barn 
Yn ein barn ni y mae’r datganiadau ariannol a ddiffinnir isod:

• yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol yr elusen fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2013, ac o’r incwm a dderbyniodd a’r
adnoddau a wariodd a’r llif arian yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben y pryd hynny;

• wedi eu paratoi yn unol â gofynion yr Arferion Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredin yn y Deyrnas Unedig; ac

• wedi eu paratoi yn unol â gofynion adran 144 Deddf Elusennau 2011 ac â Rheoliad 8 y Rheoliadau (Cyfrifo ac
Adrodd) Elusennau 2008.

Rhaid darllen y farn hon yng nghyd-destun yr hyn a ddywedwn yng ngweddill yr adroddiad. 

Yr hyn a archwiliasom
Mae’r datganiadau ariannol a baratoir gan Gorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn cynnwys:

• y fantolen ar 31 Rhagfyr 2013;

• y datganiad o weithgareddau ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben ar y dyddiad hwnnw;

• y datganiad o lif arian am y flwyddyn a ddaeth i ben ar y dyddiad hwnnw; a’r

• nodiadau ar y datganiadau ariannol.

Y fframwaith adrodd ariannol a ddefnyddiwyd wrth eu paratoi yw’r gyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifo’r 
Deyrnas Unedig (yr Arfer Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredin yn y Deyrnas Unedig). 

Wrth gymhwyso’r fframwaith adrodd ariannol, ffurfiodd yr ymddiriedolwyr sawl barn oddrychol, er enghraifft, ar
amcangyfrifon sylweddol. Wrth lunio’r amcangyfrifon hyn, gwnaethant ragdybiaethau ac ystyried digwyddiadau yn 
y dyfodol.

Beth y mae archwilio datganiadau ariannol yn ei olygu
Gwnaethom yr archwiliad yn unol â’r Safonau Archwilio Rhyngwladol (y Deyrnas Unedig ac Iwerddon). Golyga archwilio
ddod o hyd i ddigon o dystiolaeth am y symiau a’r dadleniadau yn y datganiadau ariannol i roi sicrwydd rhesymol nad
oes yn y datganiadau ariannol unrhyw gam-ddatganiad o bwys a achoswyd naill ai trwy dwyll neu trwy gamgymeriad.
Mae hyn yn cynnwys gwerthuso:

• a yw’r polisïau cyfrifo yn briodol i amgylchiadau’r elusen ac a gymhwyswyd hwy gyda chysondeb a’u datgelu’n
ddigonol; 

• pa mor rhesymol oedd yr amcangyfrifon cyfrifo o bwys a wnaeth yr ymddiriedolwyr; a’r

• modd y cyflwynwyd y datganiadau ariannol at ei gilydd. 

Darllenasom hefyd yr holl wybodaeth ariannol a heb fod yn ariannol sydd yn yr Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon am
2013 i chwilio am bethau sy’n anghyson â’r datganiadau ariannol a archwiliwyd ac i ddod o hyd i unrhyw wybodaeth o
bwys sy’n anghywir neu’n anghyson â’r wybodaeth a gawsom wrth wneud yr archwiliad . Os deuwn o hyd i unrhyw
gam-ddatganiadau neu anghysondebau o bwys byddwn yn ystyried y goblygiadau i’n hadroddiad.
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i
Ymddiriedolwyr Corff Cynrychiolwyr yr 
Eglwys yng Nghymru
(parhad)

Materion eraill y gofynnir inni adrodd arnynt trwy eithriad
Digonolrwydd y cofnodion cyfrifo a’r esboniadau a dderbyniwyd
Y mae Deddf Elusennau 2011 yn gofyn inni adrodd yn ôl i chwi os ydym o’r farn:

• na dderbyniasom yr holl wybodaeth ac esboniadau y mae arnom eu hangen at ein harchwiliad;

• na chadwyd cofnodion cyfrifo digonol; 

• nad yw’r datganiadau ariannol yn cytuno â’r cofnodion a’r adroddiadau cyfrifo.

Nid oes gennym ddim i’w adrodd yn codi o’r cyfrifoldeb hwn.

Gwybodaeth arall yn yr Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon am 2013
O dan Ddeddf Elusennau 2011 gofynnir inni adrodd i chwi os bydd yr wybodaeth a roddir yn Adroddiad Blynyddol 
yr Ymddiriedolwyr, yn ein barn ni, yn anghyson mewn unrhyw ffordd o bwys â’r datganiadau ariannol.

Nid oes gennym ddim i’w adrodd yn codi o’r cyfrifoldeb hwn.

Cyfrifoldebau am y datganiadau ariannol a’r archwiliad
Ein cyfrifoldebau a chyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr 
Fel y traethir yn fanylach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau Ymddiriedolwyr, y mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am baratoi’r
datganiadau ariannol a bod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun gwir a theg. 

Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio’r datganiadau ariannol a mynegi barn arnynt yn unol â’r gyfraith berthnasol ac â Safonau
Rhyngwladol Archwilio (y DU ac Iwerddon). Y mae’r safonau hynny’n gofyn ein bod yn cydymffurfio â’r Safonau
Moesegol a Osodwyd i Archwilwyr gan y Bwrdd Arferion Archwilio. 

Paratowyd yr adroddiad hwn, yn cynnwys y farn a roddir, ar gyfer ymddiriedolwyr yr elusen fel corff, yn unol ag adran
144 Deddf Elusennau 2011 a’r rheoliadau a wneir dan adran 154 y Ddeddf honno (Rheoliad 24 yn y Rheoliadau
Elusennau (Cyfrifo ac Adrodd) 2008), ac ar eu cyfer hwy yn unig, heb fod at unrhyw bwrpas arall. Wrth roi ein barn, nid
ydym yn derbyn nac yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw bwrpas arall, nac ychwaith unrhyw gyfrifoldeb i unrhyw
berson arall y dangosir yr adroddiad hwn iddo neu a all gael gafael arno, ac eithrio lle y cytunasom i hynny yn
ysgrifenedig ymlaen llaw. 

PricewaterhouseCoopers LLP
Cyfrifyddion Siartredig ac Archwilwyr Statudol 
Caerdydd, DU 

17 Mehefin 2014

Y mae PricewaterhouseCoopers LLP yn gymwys i weithredu ac fe’i penodwyd yn archwiliwr dan adran 144(2) 
Deddf Elusennau 2011.



Datganiad o Weithgareddau Ariannol
Am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Rhagfyr 2013 

Ailddatganwyd
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2013 2013 2013 2013 2012
Nodiadau £000 £000 £000 £000 £000

Adnoddau Incwm 
Adnoddau Incwm o Gronfeydd Cynhyrchiol 

Incwm gwirfoddol 255 – 10 265 120
Incwm Buddsoddi 2 16,837 213 9 17,059 17,781

Adnoddau Incwm o Weithgareddau Elusennol
Eiddo Eglwysig – 2,080 – 2,080 844

Adnoddau Incwm Eraill 243 – – 243 274

Cyfanswm Adnoddau Incwm 17,335 2,293 19 19,647 19,019

Adnoddau a Wariwyd 
Costau Cynhyrchu Cronfeydd 

Costau Rheoli Buddsoddiadau 3 1,901 – – 1,901 1,686

Gweithgareddau Elusennol 
Cynnal y Weinidogaeth 4 7,540 – 164 7,704 7,846
Cefnogi Esgobaethau a Phlwyfi 5 7,366 407 – 7,773 7,593
Eiddo Eglwysig Arall 6 284 1,643 – 1,927 1,447
Cefnogaeth Ariannol Arall 7 300 35 11 346 385
Cyfathrebu 8 197 – – 197 216

Costau Llywodraethu 9 687 – – 687 705

Cyfanswm yr Adnoddau a Wariwyd 18,275 2,085 175 20,535 19,878

Gwariant clir cyn trosglwyddiadau (940) 208 (156) (888) (859)

Cyfanswm Crynswth Rhwng Cronfeydd
Cronfa Cymorth Argyfwng (100) 100 – – –

Cyfanswm Trosglwyddiadau (100) 100 – – –

Gwariant clir cyn Enillion a
Cholledion cydnabyddedig eraill (1,040) 308 (156) (888) (859)

Enillion a Cholledion cydnabyddedig eraill 
Enillion clir ar Fuddsoddiadau ac Asedau Eraill 64,806 1,877 – 66,683 32,118
Llai: Dyrannu i’r Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion 21 (20,349) – – (20,349) (7,686)
Ychwanegu: Trosglwyddo o / (i’r) Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion 21 21,862 8,472 – 30,334 (7,853)
(Colled) / ennill actiwaraidd ar y Cynllun Pensiwn Staff 11 (221) – – (221) 627

Symudiad Clir yn y Cronfeydd 65,058 10,657 (156) 75,559 16,347

Symudiad Clir yn y Cronfeydd 
Gweddill cyfanswm y Cronfeydd a ddygwyd ymlaen 274,533 238,425 2,315 515,273 474,863
Cywiriadau i’r flwyddyn flaenorol 27 – – – – 24,063

Cyfanswm y cronfeydd a ddygwyd ymlaen fel yr ailddatganwyd hwy 274,533 238,425 2,315 515,273 498,926

Cyfanswm y Cronfeydd a ddygwyd ymlaen 339,591 249,082 2,159 590,832 515,273

Mae’r Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn cynnwys y datganiad o gyfanswm yr enillion a’r colledion, yn ôl gofynion FRS3. 
Mae’r holl weithgareddau yn parhau.

Nid oes unrhyw wahaniaeth o bwys rhwng yr adnoddau clir a wariwyd a ddatgenir uchod a’u cost hanesyddol cyfwerth.

Ailddatganwyd y gweddill am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2012 i gynnwys y prisiad a wnaed o’r eglwysi rhestredig,
fel yr esboniwyd yn nodiadau 1(d) a 27.
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Mantolen

Mantolen
Ar 31 Rhagfyr 2013

Ailddatganwyd
31 Rhagfyr 2013 31 Rhagfyr 2012

Nodiadau £000 £000 £000 £000

Asedau Sefydlog
Eiddo Anfuddsoddadwy 12 242,150 240,731
Asedau Diriaethol Eraill 13 138 131

242,288 240,862

Buddsoddiadau
Buddsoddi mewn Eiddo 14 39,545 37,385
Unedau Ymddiriedolaethau Eiddo 15 19,957 17,597
Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc 16 425,345 374,556
Arian yn llaw’r Rheolwyr Buddsoddi* 12,855 3,052
Adneuon a Benthyciadau’r Farchnad Arian 17 11,965 13,026

509,667 445,616

Asedau Cyfredol 
Dyledwyr 18 4,616 4,196
Arian yn y Banc ac mewn Llaw 1,238 88

5,854 4,284

Ymrwymiadau cyfredol 
Credydwyr i’w talu o fewn blwyddyn 19 (3,973) (2,994)

Ymrwymiadau Cyfredol Clir 1,881 1,290

Cyfanswm Asedau Llai Ymrwymiadau Cyfredol 753,836 687,768

Ymrwymiadau Hir-dymor
Darparu Pensiwn Clerigion 21 (158,900) (168,500)

Asedau clir cyn Atebolrwydd am Bensiwn Clerigion 594,936 519,268
Atebolrwydd Diffiniedig am Bensiwn Staff 11 (4,104) (3,995)

Asedau Clir ar ôl Atebolrwydd am Bensiwn Staff 590,832 515,273

Cyfalaf a Chronfeydd Cadw 
Cronfeydd Cyffredinol 343,695 278,528
Cronfeydd Cadw Pensiynau (4,104) (3,995)

339,591 274,533
Cronfeydd Neilltuedig 22 249,082 238,425
Cronfeydd Cyfyngedig 23 2,159 2,315

Cyfanswm y Cronfeydd 590,832 515,273

* Cafodd y swm a ddangosir o dan Fuddsoddiadau fel Arian yn llaw’r Rheolwyr Buddoddi ar 31 Rhagfyr 2012 ei ailddosbarthu
o’r golofn Dyledwyr i ddangos gwir natur yr ased.

Esbonnir ailddosbarthu’r gweddill ar 31 Ragfyr 2012 yn nodiadau 1(d) a 27.

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol ar dudalennau 30 i 45 gan Gorff y Cynrychiolwyr ar 12 Mehefin 2014. 

Mr J J Turner, Cadeirydd 

Mr P R Marshall OBE, Dirprwy Gadeirydd



Datganiad Llif Arian
Am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2013 

Ailddatganwyd
31 Rhagfyr 2013 31 Rhagfyr 2012

£000 £000 £000 £000

Llif arian clir o weithgaredd parhaus 
Symudiad clir yn y Cronfeydd Cyffredinol 65,058 9,247
(Enillion) / colledion clir ar fuddsoddiadau:

Gwarannau’r gyfnewidfa stoc (60,567) (25,228)
Buddsoddi mewn eiddo (4,541) 383
Rhenti tir rhydd-ddaliadau (89) (84)
Asedau diriaethol sefydlog eraill (10) –
Eiddo anfuddsoddadwy 401 452
Cynllun Pensiwn Staff 221 (627)

Lleihad yn y Cronfeydd Cyfyngedig (156) (155)
Cynnydd / (lleihad) yn y Cronfeydd Neilltuedig 8,650 (1,577)
(Lleihad) / cynnydd yn y Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion (9,600) 17,000
Dibrisiad 52 63
Cynllun Pensiwn Staff (112) (100)
(Cynnydd) / (gostyngiad) mewn dyledwyr (420) 8,058
Cynnydd / (gostyngiad) mewn credydwyr 979 (102)
Cynnydd yn yr arian yn llaw’r Rheolwyr Buddsoddi (9,803) (3,052)

Llif clir arian (allan) / i mewn o gynnal gweithgareddau  (9,937) 4,278

Datganiad Llif Arian
Llif arian clir o weithgaredd parhaus (9,937) 4,278

Gwariant a buddsoddiadau cyfalaf 
Prynu eiddo anfuddsoddadwy (5,636) (2,665)
Gwerthu eiddo anfuddsoddadwy 5,136 5,442
Prynu asedau diriaethol sefydlog eraill (70) (30)
Gwerthu asedau diriaethol sefydlog eraill 21 4
Prynu unedau ymddiriedolaethau eiddo (1,616) –
Gwerthu unedau ymddiriedolaethau eiddo 1,614 1,155
Prynu eiddo buddsoddi (6) (2,477)
Gwerthu eiddo buddsoddi – 1,678
Prynu gwarannau’r gyfnewidfa stoc (146,311) (140,929)
Gwerthu gwarannau’r gyfnewidfa stoc 156,796 135,474
Gwerthu clastiroedd 9 233
Gwerthu rhenti tir rhydd-ddaliadau 89 84
Cynnydd clir mewn benthyciadau i’r esgobaethau (239) (453)
Lleihad clir mewn benthyciadau i glerigion at brynu car 24 34

9,811 (2,450)

Rheoli adnoddau rhydd
Cynnydd / (lleihad) mewn adneuon ar y farchnad arian 1,276 (1,840)

Cynnydd / (lleihad) mewn arian 1,150 (12)

Dadansoddi arian
Mewn llaw ar 1 Ionawr 88 100
Llif arian i mewn / (allan) 1,150 (12)

Mewn llaw ar 31 Rhagfyr 1,238 88
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Nodiadau ar y Cyfrifon

1 Polisïau Cyfrifo
Deil Corff y Cynrychiolwyr yr holl eiddo a’r buddsoddiadau sydd yn ei feddiant mewn ymddiriedolaeth at ddefnydd Archesgob, Esgobion,
Clerigion a Lleygion yr Eglwys yng Nghymru.

Y mae Corff y Cynrychiolwyr yn elusen gofrestredig dan Ddeddf Elusennau 2011. Paratowyd y datganiadau ariannol ar sail busnes
gweithredol ac yn unol â’r Datganiad o Arferion Argymelledig 2005 (SORP 2005), a’r safonau cyfrifo a osodir yn y Deyrnas Unedig.

Traethir y prif bolisïau cyfrifo isod ac fe’u cymhwyswyd yn gyson, ac eithrio yn achos prisio eglwysi (gweler nodyn 1 (d).

(a) Sail y Cyfrifo
Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â’r confensiwn cost hanesyddol, yn cynnwys y newidiadau a achosir gan yr ail-brisio blynyddol ar
werth gwarannau’r gyfnewidfa stoc, buddsoddiadau mewn eiddo, ymddiriedolaethau unedau eiddo ac eiddo anfuddsoddadwy.

(b) Adnoddau Incwm 
Mae’r incwm rhent a’r llogau ar fenthyciadau ac adneuon byr-dymor wedi eu cronni. Credydir llogau a buddrannau ar warannau’r
gyfnewidfa stoc a’r derbyniadau o werthu persondai ar y dydd y derbynnir hwy. Cronnir ffioedd ac incwm rhent a llety Coleg Mihangel
Sant i adlewyrchu darparu’r gwasanaethau y perthyn yr incwm iddynt.

(c) Adnoddau a Wariwyd 
Cydnabyddir gwariant pan fo ymrwymiad. Costau rheoli buddsoddiadau yw costau cynhyrchu’r cronfeydd.

(ch) Buddsoddiadau
Buddsoddi mewn Eiddo 
Prisir buddsoddiadau mewn eiddo yn unigol ar ar werth y farchnad agored yn unol â Datganiad Arferion Prisio Asedau a Nodiadau
Cyfarwyddyd Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Ymddiriedolaethau Unedau Eiddo 
Datgenir ymddiriedolaethau unedau eiddo ar werth y farchnad ar sail prisiau canol y farchnad ar 31 Rhagfyr 2013.

Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc
Datgenir Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc ar werth y farchnad, yn seiliedig ar brisiau canol y farchnad ar 31 Rhagfyr 2013. Newidir gwarannau
mewn arian tramor i bunnoedd sterling yn ôl y raddfa gyfnewid ar ddyddiad y fantolen. Cofnodir buddsoddiadau a werthwyd ar bris y
farchnad ar ddiwrnod y gwerthiant. O ganlyniad, y mae’r Datganiad o Weithgareddau Ariannol yn trin pob symudiad fel newid yng ngwerth
y portffolio eiddo. 

(d) Eiddo Anfuddsoddadwy 
Er mwyn cydymffurfio’n llawn â SORP 2005 ac â Safon Adroddiadau Cyllid 15, ‘Asedau Diriaethol Sefydlog’, y mae Corff y Cynrychiolwyr
yn cynnwys yn y Fantolen am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2013 eglwysi rhestredig a brisiwyd yn ôl methodoleg a draethir
isod. Cynhwyswyd persondai, eglwysi nas rhestrwyd, cyn-eglwysi a neuaddau eglwys ers 2007.

Nid yw Corff y Cynrychiolwyr yn prisio’r 6 chadeirlan sy’n eiddo iddo, am nad oes gwybodaeth am eu gwerth ac na fyddai unrhyw
dechneg brisio gonfensiynol yn ddigon dibynadwy oherwydd natur unigryw a hanesyddol arwyddocaol yr adeiladau.

Mae Bas Data Eiddo Corff y Cynrychiolwyr yn cadarnhau bod yr asedau’n cynnwys 6 Cadeirlan, 940 o Eglwysi Rhestredig a 1,224 o
Fynwentydd ar 31 Rhagfyr 2013. Rheolir yr eiddo hwn yn ofalus i’w gadw at y dyfodol. Rheolir pob gwaith trwy Gyfundrefn Hawleb yr
Eglwys, sy’n sicrhau y rhoddir ystyriaeth ddigonol i bob gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio. Mae llawer o’r asedau hyn yn agored i’r
cyhoedd ar adegau pan na chynhelir gwasanaethau o addoliad. Ni farchnetir asedau o’r fath, ond fe’u gwerthir weithiau.

Prisiwyd y dosbarthiadau hyn o asedau gan ein Hadran Eiddo ni dan reolaeth Alex Glanville, FRICS.

Gwnaed y prisiadau fel ar 31 Rhagfyr 2013. 

Nodir isod sail prisiad pob dosbarth o asedau: 

Persondai, Tai Esgobion ac Eiddo Taleithiol Amrywiol
Datgenir persondai, tai esgobion a’r eiddo taleithiol amrywiol a oedd gan Gorff y Cynrychiolwyr ar 31 Rhagfyr 2007 ar bwynt canol y
prisiad band Treth Cyngor (fel ym mis Ebrill 2005), wedi ei addasu yn ôl chwyddiant prisiau tai (Mynegai Prisiau Tai Nationwide) hyd at 
31 Rhagfyr 2013. Datgenir eiddo o’r fath a gafwyd ar ôl 31 Rhagfyr 2007 yn ôl ei bris, gan ddarparu at leihau (os bydd angen) yn unol 
â’r chwyddiant mewn prisiau tai (Mynegai Prisiau Tai Nationwide) o gyfnod y caffael hyd at 31 Rhagfyr 2013.

Swyddfeydd Gweinyddol a Choleg Mihangel Sant
Prisir y swyddfa yn 39 Heol y Gadeirlan a Choleg Mihangel Sant ar werth y farchnad agored (defnydd presennol) ar sail prisiad proffesiynol.

Neuaddau Eglwys 
Datgenir neuaddau eglwys ar yr enillion clir a geid o’u gwerthu ar sail tystiolaeth am werthiant y math hwn o eiddo.

Eglwysi
Prisir eglwysi rhestredig ac anrestredig ar asesiad o’u gwerth ar sail y pris a gafwyd am eiddo tebyg dros gyfnod o amser. Yna, addasir y
prisiad yn ôl y potensial i addasu’r adeilad at ddefnydd newydd.

Clastiroedd
Prisir clastiroedd ar werth tir amaethyddol ar gyfartaledd yng Nghymru, yn ôl Cyfeirlyfr Marchnad Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig
a’r Brifysgol Amaethyddol Frenhinol.
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1 Polisïau Cyfrifo parhad
(dd) Dibrisiad Asedau Diriaethol Eraill
Amcangyfrifir y dibrisiad ar sail y gost a chofnodir mewn rhandaliadau cyfartal dros gyfnod tebygol eu defnyddioldeb amcangyfrif o
weddill gwerth asedau neu grwpiau o asedau cysylltiedig a gostiodd fwy na £1,000 , yn ôl y graddfeydd a ganlyn:
Cerbydau modur 20% y flwyddyn Offer Swyddfa 331/3 % y flwyddyn.
Dangosir eiddo buddsoddadwy ac anfuddsoddadwy ar werth y farchnad heb ei ddibrisio. Ym marn Corff y Cynrychiolwyr, golyga
gweddill cyfnod defnyddioldeb economaidd yr eiddo hwn, a’r gwerth sy’n weddill iddo, fod unrhyw ddibrisiad yn amherthnasol. 

(e) Asedau Treftadaeth
Myn Safon Adroddiadau Cyllid 15, ‘Asedau Diriaethol Sefydlog’, y dylid cyfrif pob ased ddiriaethol sefydlog yn gyfalaf yn y Fantolen.
Yn dilyn cyhoeddi FRS 30 “Asedau Treftadaeth”, ailystyriodd Corff y Cynrychiolwyr natur ei asedau treftadaeth a dod i’r casgliad nad
oes angen unrhyw newid o bwys yn y dull o gyfrifo asedau o’r fath.

Perchenogir nifer o gyn-safleoedd eglwysi ac adfeilion. Nid ydynt yn asedau gwerthadwy ac fe’u delir ar y telerau hynny. Ni roddwyd
unrhyw werth arnynt yn y cyfrifon.

(f) Newid Arian Tramor
Newidir arian tramor i bunnoedd sterling yn ôl y raddfa gyfnewid ar ddyddiad y fantolen, ac eithrio yn achos gwarannau a brynwyd
ac a werthwyd a thaliadau a wnaed yn ystod y cyfnod: newidiwyd y rheini yn ôl y raddfa gyfnewid ar y pryd. 

(ff) Cronfeydd Neilltuedig a Chyfyngedig 
Cronfeydd Neilltuedig yw’r cronfeydd a neilltuwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr allan o’r Cronfeydd Cyffredinol at yr amcan arbennig a
benodwyd pan sefydlwyd hwy. Cronfeydd Cyfyngedig yw’r cronfeydd hynny a ddelir at amcanion cyfyngedig penodol.

(g) Pensiynau Clerigion a Gweddwon Clerigion 
Mae Corff y Cynrychiolwyr yn gweithredu cynllun pensiwn sy’n darparu budd-daliadau penodol yn seiliedig ar flynyddoedd
gwasanaeth.Amcangyfrifir sail y dyraniad i’r Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion bob tair blynedd gan actiwariaid cymwys, a dangosir
hynny fel taliad yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol. Golyga hyn fod cost y pensiwn yn cael ei estyn dros gyfnod gwasanaeth
tebygol y clerigion fel bod y taliad yn ganran sylweddol gyson o’r gyflogres bensiynadwy debygol yn awr ac yn y dyfodol. 

Yn dilyn cyflwyno FRS 17, ceir prisiad actiwaraidd blynyddol. Trosglwyddir unrhyw weddill yn yr atebolrwydd actiwaraidd i Gronfa
Neilltuedig a thynnir unrhyw ddiffyg allan o’r un Gronfa, fel bod y balans yn y Ddarpariaeth at Bensiwn Clerigion ar ddyddiad y
Fantolen wedi ei seilio ar yr wybodaeth actiwaraidd ddiweddaraf. 

(ng) Cynllun Budd-dal Ymddeol Staff 
Gweithredir cynllun pensiwn penodol ar wahân ar gyfer staff Corff y Cynrychiolwyr. Rhoddir y cyfraniadau at y cynllun ar gyfrif y
Datganiad o Weithgareddau Ariannol ar sail sy’n golygu bod y costau’n cael eu hestyn dros gyfnod gwasanaeth y gweithwyr. 

Rhoddir cyfrif o’r cynllun o dan FRS 17, ac yn y cyfrifon fe ddangosir yr amcangyfrif tybiedig o’r gweddill neu’r diffyg blynyddol yng
nghyllid y Cynllun fel cronfa ar wahân o dan y pennawd ‘Cronfa Bensiwn Wrth Gefn’, a dynnir allan o’r Cronfeydd Cyffredinol yn y
Fantolen. 

Rhoddir manylion am y Cynllun Budd-dal Ymddeol Staff yn nodyn 11 ar y Datganiadau Ariannol.

(h) Statws Treth
Manteisia Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru ar eithrio cyrff elusennol rhag talu treth gorfforaethol. Ar y sail bod ei holl
weithgareddau’n rhai elusengar ac na ddefnyddir ei gronfeydd ond at amcanion elusengar, ni wneir unrhyw ddarpariaeth at dalu treth
gorfforaethol.

2 Incwm o Fuddsoddi 
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2013 2013 2013 2013 2012
£000 £000 £000 £000 £000

Incwm gros o eiddo 3,916 – – 3,916 3,925
Incwm o warannau’r gyfnewidfa stoc: 12,808 213 9 13,030 13,710
Llog ar adneuon a benthyciadau’r farchnad arian 113 – – 113 146

16,837 213 9 17,059 17,781
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3 Costau Rheoli Buddsoddiadau 
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2013 2013 2013 2013 2012
£000 £000 £000 £000 £000

Cynghorwyr y Gyfnewidfa Stoc 1,520 – – 1,520 1,332
Cynghorwyr Buddsoddi mewn Eiddo 139 – – 139 154
Ymddiriedolaethau Unedau Eiddo 22 – – 22 22
Eiddo Amrywiol 112 – – 112 69

Costau Cynnal 108 – – 108 109

1,901 – – 1,901 1,686

4 Cynnal y Weinidogaeth 
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2013 2013 2013 2013 2012
£000 £000 £000 £000 £000

Esgobion 833 – – 833 810

Darparu Pensiynau Clerigion – 4,800 – – 4,800 5,099
cyfraniadau am wasanaeth yn y gorffennol (nodyn 21)

Hyfforddi Clerigion 
Coleg Mihangel Sant (nodyn 26) – – 164 164 100
Hyfforddi ymgeiswyr 464 – – 464 510
Cwrs Darllenwyr Lleyg 73 – – 73 70
Hyfforddi Gweinidogion 92 – – 92 54
Galwedigaethau 4 – – 4 8
Cronfa Gwobr Victor Dunstan – – – – 64

Eiddo Clerigion
Costau Arolygwyr Esgobaethol 459 – – 459 399
Tai Esgobion 84 – – 84 68
Llog ar Gronfeydd Gwella Tai’r Esgobaethau 9 – – 9 7

Amrywiol Fudd-daliadau i Glerigion 7 – – 7 6
Costau Cynnal 715 – – 715 651

7,540 – 164 7,704 7,846

5 Cynnal Esgobaethau a Phlwyfi 
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2013 2013 2013 2013 2012
£000 £000 £000 £000 £000

Grant i’r Esgobaethau 6,610 – – 6,610 6,430
Atgyweirio ac Ehangu Eglwysi – 158 – 158 335
Cymorth Argyfwng – 249 – 249 60
Costau Cynnal 756 – – 756 768

7,366 407 – 7,773 7,593

6 Eiddo Eglwysig Arall
Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2013 2013 2013 2013 2012
£000 £000 £000 £000 £000

Eglwysi Diangen – 157 – 157 223
Rheoliadau Gwerthu Eglwysi – 1,486 – 1,486 901
Cynorthwyo Plwyfi – – – – 11
Yswirio Amrywiol Eiddo 15 – – 15 15
Cofrestru Tir 1 – – 1 1
Swyddog Treftadaeth Eglwysig 26 – – 26 16
Costau Cynnal 242 – – 242 280

284 1,643 – 1,927 1,447
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7 Cefnogaeth Ariannol Arall

Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2013 2013 2013 2013 2012
£000 £000 £000 £000 £000

Cyrff yr Eglwys yng Nghymru:
Pwyllgorau Ymgynghorol yr Esgobaethau 67 – – 67 67
a’r Comisiwn Eglwysi a Chadeirlannau 

Cyrff Anglicanaidd ac Eciwmenaidd:
CTBI 10 – – 10 10
Cytûn 42 – – 42 39
Y Cyngor Anglicanaidd Ymgynghorol 43 – – 43 40
Comisiwn yr Eglwysi Cyfamodol 15 – – 15 15
Y Genhadaeth i Forwyr 9 – – 9 20
Cynhadledd Eglwysi Ewrop 8 – – 8 8
Cyngor Eglwysi’r Byd 5 – – 5 5
Grantiau Amrywiol 23 35 11 69 91

Cefnogaeth Arall 
Gwasanaeth Cwnsela’r Eglwysi 6 – – 6 10 

Peirianwaith Eglwysi Diangen 30 – – 30 30 

Costau cynnal 42 – – 42 50

300 35 11 346 385

8 Cyfathrebu

Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd Cronfeydd

2013 2013 2013 2013 2012
£000 £000 £000 £000 £000

Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 60 – – 60 58

Costau Cynnal 137 – – 137 158

197 – – 197 216

9 Costau cynnal 

Costau Cefnogi Eiddo Cefnogaeth
Rheoli Cynnal y Esgobaethau Eglwysi Ariannol Cyfanswm Cyfanswm

Buddsoddi Weinidogaeth a Phlwyfi Arall Arall Cyfathrebu Llywodraethu 2013 2012
£000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000 £000

Ysgrifenyddiaeth – 20 17 8 19 12 256 332 334
Adnoddau Dynol a 
Gwasanaethau Swyddfa 9 240 198 21 3 12 70 553 564
Cyllid 86 128 96 62 17 3 151 543 538
Eiddo – 61 137 115 – – 29 342 344
Cyfraith 6 26 72 20 – – 74 198 225
Technoleg Gwybodaeth 7 136 165 16 3 9 42 378 319
Cynghorwyr Esgobion – 104 71 – – 101 65 341 397

108 715 756 242 42 137 687 2,687 2,721

Mae’r costau llywodraethu yn cynnwys ffioedd archwilio o £36,000 (2012: £35,000) am archwilio Corff y Cynrychiolwyr, a 
£4,635 (2012: £4,500) am archwilio Cynllun Budd-dal Ymddeol y Staff. Cynhwysir yn y costau llywodraethu hefyd £98,000 
(2012: £72,000) o gostau Diogelu.

Sail y Dyraniad
Dyrannwyd y costau cynnal ar sail amcangyfrif o’r amser a dreulia’r staff ar bob un o’r gweithgareddau elusennol. 
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10 Nifer y Staff a’u Cyflogau 

Corff y Coleg 
Cynrychiolwyr Mihangel Sant Cyfanswm Cyfanswm

2013 2013 2013 2012
£000 £000 £000 £000

Costau Staff
Cyflogau 1,922 511 2,433 2,338
Costau Nawdd Cymdeithasol 174 40 214 202
Costau Pensiwn Cyfredol 350 55 405 418
Costau Pensiwn nas Cyllidwyd 11 – 11 7

2,457 606 3,063 2,965

Nifer y gweithwyr yn derbyn cyflogau oddi mewn i’r graddfeydd a ganlyn oedd: 

Corff y Coleg 
Cynrychiolwy Mihangel Sant Cyfanswm Cyfanswm

2013 2013 2013 2012
Nifer Nifer Nifer Nifer

£0 i £10,000 3 7 10 13
£10,001 i £20,000 8 4 12 9
£20,001 i £30,000 23 9 32 34
£30,001 i £40,000 10 4 14 12
£40,001 i £50,000 11 1 12 11
£50,001 i £60,000 2 – 2 4
£60,001 i £70,000 4 – 4 2
£80,001 i £90,000 – – – 1
£90,001 i £100,000 1 – 1 –

62 25 87 86
* Staff rhan-amser 
Roedd pump (2012: tri) gweithiwr a oedd yn ennill dros £60,000 y flwyddyn yn aelodau o’r Cynllun Budd-dal Ymddeol Staff, a
thalwyd cyfanswm o £56,000 (2012: £35,000) o gyfraniadau gwasanaeth gweithwyr cyfredol drostynt yn ystod y flwyddyn.

11 Pensiwn Staff 
Mae Corff Cynrychiolwyr Yr Eglwys yng Nghymru yn gweithredu cynllun budd-dal diffiniedig sy’n darparu budd-dal wedi ei seilio ar
hyd eu gwasanaeth a’u cyflog pensiynadwy terfynol i’r staff y mae’n eu cyflogi yn uniongyrchol. Delir asedau’r Cynllun ar wahân i
asedau Corff y Cynrychiolwyr, ac fe’u buddsoddi gyda Swyddfa Ecclesiastical Insurance Ccc yn y Gronfa Incwm Uwch Allchurches. 

Asesir cost y pensiwn yn unol â chyngor actiwari cymwysedig annibynnol gan ddefnyddio’r dull rhagolwg unedau. Cyfanswm cost
Cynllun Pensiwn Corff y Cynrychiolwyr am 2013 oedd £405,000 (2012: £418,000). Ar ddyddiad y prisiad tair-blynyddol diwethaf
ar 31 Mawrth 2012, gwerth asedau’r Cynllun ar y farchnad oedd £6.825 miliwn.

Ar sail y rhagdybiaethau hir-dymor a ddefnyddiwyd gan yr actiwari, lefel cyllido’r Cynllun ar 31 Mawrth 2012 oedd 78%, a oedd yn
gyfwerth â diffyg o £1.929 miliwn. Graddfeydd cyfraniadau Corff y Cynrychiolwyr a’r gweithwyr yn ystod 2013 oedd 16.1% a 6%.
Talodd Corff y Cynrychiolwyr hefyd gyfanswm o £290,928 mewn cyfradd wastad fisol am wasanaeth yn y gorffennol. 

Seiliwyd y prisiad a ddefnyddiwyd ar gyfer FRS 17 ar y prisiad actiwaraidd diweddaraf ar 31 Mawrth 2012, ac fe’i diweddarwyd gan
Barnett Waddingham i asesu atebolrwydd y Cynllun ar 31 Rhagfyr 2013. Nid yw atebolrwydd FRS 17 yn cynnwys unrhyw lwfans
budd-daliadau dewisol.

Yr oedd y prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actiwari i amcangyfrif atebolrwydd y Cynllun o dan FRS 17 fel a ganlyn:

31/12/13 31/12/12 

Cyfradd codiad cyflog 3.6% 3.00% 
Cyfradd codiad tâl pensiwn – rhai a ymunodd cyn 1998 5.00% 5.00% 
Cyfradd codiad tâl pensiwn – rhai a ymunodd ar ôl 1998 3.50% 2.90% 
Cyfradd ddisgownt 4.60% 4.50% 
Rhagolwg chwyddiant (Mynegai Prisiau Adwerthu) 3.60% 3.00% 

(4*)
(1*)

(2*)
(2*)

(1*)

(6*)
(3*)

(1*)

(4*)
(3*)

(3*) (7*) (10*) (13*)
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11 Pensiwn Staff parhad
Rhagdybio Marwoldeb – Tablau cyfres PCxA00 yn dangos y rhagolwg hir o ran oed ar sail isafswm gwelliant o 1.5% y flwyddyn i
wrywod yn seiliedig ar flwyddyn geni pob aelod.

31/12/13 31/12/12
Sail Sail 

Disgwyliad einioes o 60 mlwydd oed 
Gwryw yn awr yn 50 32.1 blwyddyn 31.9 blwyddyn
Gwryw yn awr yn 60 30.4 blwyddyn 30.2 blwyddyn
Benyw yn awr yn 50 31.7 blwyddyn 31.7 blwyddyn
Benyw yn awr yn 60 31.2 blwyddyn 31.1 blwyddyn

31/12/13 31/12/12
£000 £000

Yr oedd yr asedau yn y cynllun a chyfradd y derbyniadau a ddisgwylid fel a ganlyn:
Gwerth ar 31 Rhagfyr 9,464 8,140 
Cyfradd derbyniadau hir-dymor a ddisgwylid ar 31 Rhagfyr 6.3% 5.5% 

Buddsoddir yr asedau yng Nghronfa Incwm Uwch All Churches Ecclesiastical Life Cyfyngedig a’r budd-daliadau gohiriedig gydag
Ecclesiastical Life Cyfyngedig. Rhagdybiwyd y cyfanswm derbyniadau a ddisgwylir trwy gyfeirio at ddyraniad yr asedau a ddelir a
chyfradd y derbyniadau hir-dymor a ddisgwylir ar y dosbarthiadau asedau hynny ar ddiwedd y flwyddyn. Nid yw’r asedau’n
cynnwys unrhyw fuddsoddiad yng Nghorff y Cynrychiolwyr. Y gwir dderbyniadau ar asedau’r Cynllun (yn glir o dreuliau) dros 
y cyfnod hyd at 31 Rhagfyr 2013 oedd elw o £849,000 (2012: elw o £1,010,000).

31/12/13 31/12/12
£000 £000

Symiau a gydnabyddir yn y Fantolen
Asedau 9,464 8,140
Ymrwymiadau (13,568) (12,135)

Diffyg (4,104) (3,995)

Symiau a gydnabyddir yn y Datganiad o Weithgaredd Ariannol 
Cost cyfredol y gwasanaeth (405) (418)
Cost llogau (552) (537)
Derbyniadau a ddisgwylid ar asedau 461 376

Cyfanswm (496) (579)

Elw / (colled) actiwaraidd (221) 627

Cysoni’r asedau a’r ymrwymiad budd-daliadau a ddiffiniwyd
Gwerth teg yr asedau ar 1 Ionawr 8,140 6,528
Derbyniadau a ddisgwylid ar yr asedau 461 376
Cyfraniadau’r cyflogwr 608 679
Cyfraniadau cyfranwyr i’r Cynllun 128 114
Trosglwyddo i mewn llai budd-daliadau a dalwyd (261) (191)
Enillion actiwaraidd ar yr asedau 388 634

Gwerth teg yr asedau ar 31 Rhagfyr 9,464 8,140

Ymrwymiad budd-daliadau a ddiffiniwyd ar 1 Ionawr 12,135 11,250
Cost gyfredol y gwasanaeth 405 418
Cyfraniadau cyfranwyr i’r Cynllun 128 114
Cost llogau 552 537
Trosglwyddo i mewn llai budd-daliadau a dalwyd (261) (191)
Colled actiwaraidd ar ymrwymiad budd-daliadau a ddiffiniwyd 609 7

Ymrwymiad budd-daliadau a ddiffiniwyd ar 31 Rhagfyr 13,568 12,135
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11 Pensiwn Staff parhad

2013 2012 2011 2010 2009
£000 £000 £000 £000 £000

Hanes y symiau yn y blynyddoedd a fu:

Asedau 9,464 8,140 6,528 5,994 4,682

Ymrwymiadau (13,568) (12,135) (11,250) (9,353) (8,126)

Diffyg (4,104) (3,995) (4,722) (3,359) (3,444)

Newidiadau a brofwyd yn asedau’r Cynllun 388 634 (407) 453 592

Enillion / (colledion) a brofwyd ar ymrwymiadau’r Cynllun (4) (6) – 77 (145)

12 Eiddo Anfuddsoddadwy 
2013 2012
£000 £000

Ar 1 Ionawr fel yr adroddwyd eisoes – 211,497
Cywiriad i’r flwyddyn flaenorol (nodyn 27) – 24,063

Ar 1 Ionawr fel yr ailddatgenir 240,731 235,560
Ychwanegwyd 5,636 2,665 
Gwaredwyd (5,141) (5,372)
Cynnydd (lleihad) clir ar ôl ailbrisio 924 7,878

Ar 31 Rhagfyr 242,150 240,731

Yn cynnwys:
Persondai, tai esgobion ac amrywiol eiddo taleithiol 149,930 144,446
Eglwysi a neuaddau eglwys 78,000 81,712 
Clastiroedd 8,750 9,185 
Swyddfeydd gweinyddol 1,319 1,319 
Coleg Mihangel Sant 4,151 4,069 

242,150 240,731 

13 Asedau Diriaethol Eraill 

Offer 
Swyddfa Moduron Cyfanswm

£000 £000 £000

Cost
Ar 1 Ionawr 2013 353 183 536
Ychwanegwyd 2 68 70
Gwaredwyd – (67) (67)

Ar 31 Rhagfyr 2013 355 184 539

Dibrisiad
Ar 1 Ionawr 2013 280 125 405
Tâl am y flwyddyn 20 32 52
Gwaredwyd – (56) (56)

Ar 31 Rhagfyr 2013 300 101 401

Gwerth Clir yn ôl Llyfr 
31 Rhagfyr 2013 55 83 138

31 Rhagfyr 2012 73 58 131
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14 Buddsoddiadau mewn Eiddo 

2013 2012
£000 £000

Ar 1 Ionawr  37,385 37,705
Ychwanegwyd 6 2,477
Gwaredwyd – (552)
Cynnydd / (lleihad) clir ar ôl ailbrisio 2,154 (2,245)

Ar 31 Rhagfyr 39,545 37,385

Ar 31 Rhagfyr 2013 prisiwyd y buddsoddiadau mewn eiddo gan DTZ Debenham Tie Leung yn £39,545,000 (2012: £37,385,000)
ar sail y farchnad agored yn unol â Datganiad ar Arferion Prisio Asedau a Nodiadau Cyfarwyddyd Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr
Siartredig. 

15 Ymddiriedolaethau Unedau Eiddo

2013 2012
£000 £000

Ar 1 Ionawr 17,597 18,133
Ychwanegwyd 1,616 –
Gwaredwyd (1,860) (2,246)
Cynnydd clir ar ôl ailbrisio 2,604 1,710 

Ar 31 Rhagfyr 19,957 17,597

16 Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc 

2013 2012
£000 £000

Ar 1 Ionawr 374,556 343,557
Ychwanegwyd 146,311 140,929
Gwaredwyd (125,286) (128,038)
Cynnydd clir ar ôl ailbrisio 29,764 18,108

Ar 31 Rhagfyr 425,345 374,556

Cost hanesyddol ar 31 Rhagfyr 358,508 337,483

Enillion heb eu gwireddu ar fuddsoddiadau ar 31 Rhagfyr 66,837 37,073

Amcangyfrif o enillion ar fuddsoddiadau ar sail hanesyddol 31,510 7,435

Rhestrwyd yn y DU 197,818 187,541
Rhestrwyd dramor 227,527 187,015

425,345 374,556
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17 Adneuon a Benthyciadau ar y Farchnad Arian 

2013 2012
£000 £000

Ar 1 Ionawr 13,026 10,767
Benthyciadau 33,045 34,711
Ad-daliadau (34,106) (32,452)

Ar 31 Rhagfyr 11,965 13,026

Yn cynnwys:
Adneuon ar y Farchnad Arian 4,323 5,599
Benthyciadau i’r Esgobaethau 7,444 7,205 
Cynllun Benthyca i Glerigion at Brynu Car 198 222 

11,965 13,026 

18 Dyledwyr

2013 2012
£000 £000

Cyn-daliadau 296 431
Dyledwyr eraill 1,462 1,554
Incwm a gronnwyd 2,085 2,121
Symiau’n ddyledus oddi wrth stocfroceriaid* 773 90

4,616 4,196

* Ar 31 Rhagfyr 2012 ailddosbarthwyd £3,052,000 o dan Fuddsoddiadau yn y Fantolen i ddangos yn gywirach natur yr ased.

19 Credydwyr i’w talu o fewn blwyddyn 
2013 2012 
£000 £000 

Trethi eraill a nawdd cymdeithasol 419 431 
Rhenti a dderbyniwyd ymlaen llaw 561 570 
Symiau’n ddyledus i ymddiriedolaethau arbennig 791 423 
Credydwyr eraill 444 421 
Croniadau 1,758 1,149 

3,973 2,994 

20 Cronfa Cynnal y Weinidogaeth yn yr Esgobaethau 
31 Rhagfyr 2013 31 Rhagfyr 2012

£000 £000 £000 £000

Incwm: 
Byrddau Cyllid Esgobaethol 11,808 12,070 
Incwm Arall 7 9 

11,815 12,079 

Llai:Taliadau 
Cyflogau Clerigion 9,663 9,894 
Cyflogau Curadiaid 894 905 
Cyfraniadau Yswiriant Gwladol 978 1,005 
Gwasanaethau mewn plwyfi gwag 138 146 
Treuliau amrywiol a thaliadau eraill 133 116 
Taliadau i swyddogion esgobaethol 9 13

11,815 (12,079)
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21 Darparu Pensiwn Clerigion 
31 Rhagfyr 2013 31 Rhagfyr 2012

£000 £000 £000 £000

Ar 1 Ionawr 168,500 151,500

Cyfraniadau’r flwyddyn gyfredol o’r Esgobaethau 2,870 2,936
Cyfraniadau eraill am wasanaeth cyfredol 151 154

Trosglwyddwyd o’r Cronfeydd Cyffredinol:
Dyraniad o’r incwm (nodyn 4) 4,800 5,099
Dyraniad o’r enillion clir ar fuddsoddiadau 20,349 7,686

28,170 15,875

Llai: 
Taliadau pensiwn i glerigion wedi ymddeol 4,195 4,039
Taliadau pensiwn i weddwon clerigion 1,517 1,538
Taliadau tysteb i glerigion wedi ymddeol 1,518 1,066
Taliadau a drosglwyddwyd 133 (9)
Treuliau gweinyddu 73 94

(7,436) (6,728)

Trosglwyddwyd o’r Gronfa Cyfartalu Pensiwn (8,472) –
Trosglwyddwyd o’r Cronfeydd Cyffredinol (21,862) 7,853

Ar 31 Rhagfyr 158,900 168,500

Sefydlwyd y Ddarpariaeth Pensiwn Clerigion yn unol â chyngor ein hactiwariaid i gwrdd â’r atebolrwydd am bensiynau a
thaliadau tysteb clerigion a gweddwon clerigion. Adolygir bob tair blynedd y prisiad actiwaraidd a sail y ddarpariaeth flynyddol.                                            

Asesodd y prisiad actiwaraidd llawn a gynhaliodd Quantum Advisory ar 31 Rhagfyr 2010 fod atebolrwydd Corff y Cynrychiolwyr
am wasanaeth yn y gorffennol, ar sail y cyllido cyfredol, yn £141.9 miliwn, sef 31.4% o gyfanswm yr incwm (yn adlewyrchu’r
incwm ar atebolrwydd am wasanaeth yn y gorffennol) a 27.2% o gyfanswm y cyflogau am wasanaeth cyfredol. Trosglwyddir hefyd
o’r Cronfeydd Cyffredinol 31.4% o’r enillion a’r colledion clir ar fuddsoddiadau. Ar 31 Rhagfyr 2013, gan ddefnyddio graddfa
ddisgownt o 4.4%, ailasesodd Quantum Advisory fod yr atebolrwydd am bensiwn yn £158.9 miliwn. Addaswyd y ddarpariaeth i
gyfateb i’r atebolrwydd a throsglwyddwyd y gweddill i’r Gronfa Cyfartalu Pensiwn ar ôl dychwelyd swm o £21.9 miliwn i’r
Cronfeydd. 

Nodir isod y rhagdybiaethau ariannol allweddol a ddefnyddiwyd at y prisiad actiwaraidd llawn ar 31 Rhagfyr 2010 a’r prisiad dros
dro ar 31 Rhagfyr 2011 a 31 Rhagfyr 2012. Gall newidiadau yn y rhagdybiaethau, megis llai o dderbyniadau ar fuddsoddiadau,
effeithio ar lefel y ddarpariaeth a amcangyfrifwyd. Mae’r ddarpariaeth yn cyd-fynd ag amcangyfrif yr actiwariaid. Nid yw Corff y
Cynrychiolwyr eto wedi cytuno’n ffurfiol ar brisiad actiwaraidd llawn y cynllun ar 31 Rhagfyr 2013, a chynhwysir y cyfraniad
diwygiedig yng nghyfrifon 2014. 

31 Rhagfyr 31 Rhagfyr 31 Rhagfyr 31 Rhagfyr
2013 2012 2011 2010

Rhagdybiaethau ariannol (% y flwyddyn mewn enw) 
Graddfa ddisgownt 4.4% 4.1% 4.8% 5.4%
Graddfa chwyddiant prisiau (Mynegai Prisiau Adwerthu) 3.4% 2.8% 3.0% 3.4%
Graddfa cynnydd cyflog clerigion mewn gwaith 3.9% 3.8% 4.0% 4.4%
Graddfa cynnydd pensiynau (cysylltiedig â chyflog) a delir 3.4% 3.3% 3.5% 3.9%
Graddfa cynnydd pensiynau a delir (LPI 5%) 3.3% 2.8% 2.9% 3.2%
Graddfa cynnydd pensiynau gohiriedig 3.3% 2.8% 2.9% 3.2%

Marwoldeb wedi ymddeol (disgwyliad einioes mewn blynyddoedd):
Pensiynwyr 65 oed ar hyn o bryd – gwryw 22.3 22.3 22.2 22.1
Pensiynwyr 65 oed ar hyn o bryd – benyw 24.5 25.1 25.0 25.0
Pensiynwyr 65 oed yn y dyfodol (45 ar hyn o bryd) – gwryw 23.6 23.3 23.2 23.2
Pensiynwyr 65 oed yn y dyfodol (45 ar hyn o bryd) – benyw 26.0 26.1 26.0 26.0
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22 Cronfeydd Neilltuedig

Ailddatganwyd
Gweddill ar Gweddill ar

1 Ionawr Symud Adnoddau 31 Rhagfyr
2013 I mewn Trosglwyddo 2013
£000 £000 £000 £000

Grantiau at Dai Curadiaid  89 – – 89
(Cronfeydd at ddarparu grantiau i blwyfi i’w 
cynorthwyo i sicrhau Tai i Guradiaid)

Atgyweirio ac Ehangu Eglwysi 96 194 158 132
(Cronfeydd ar gael i blwyfi)

Cymorth Argyfwng 221 105 249 77
(Cronfeydd at gostau’n dilyn argyfyngau)

Cymorth Tramor 20 14 19 15
(Cronfeydd i’w dosbarthu ar ddoethineb yr 
Esgobion at gymorth tramor)

Cyhoeddiadau 135 – – 135
(Cronfeydd at gyhoeddiadau)

Amcanion Eraill 151 – 5 146
(Cronfeydd at amcanion penodol unigryw)

Cronfa Wrth Gefn at Dai Ymddeol i Glerigion 5,387 142 10 5,519
(Cronfa gyfalaf i fenthyca i glerigion at brynu tai ymddeol)

Cronfa Gyfalaf Wrth Gefn at Atgyweirio Eglwysi 5,734 878 160 6,452
(Cronfa gyfalaf at atgyweirio eglwysi)

Cronfa Wrth Gefn at Dai Curadiaid y Dalaith 1,863 – – 1,863
(Cronfa gyfalaf at dai curadiaid y dalaith)

Eglwysi Diangen 34 213 157 90
(Cronfeydd i gyfrannu at gostau cynnal a diogelu
eglwysi diangen)

Rheoliadau Gwerthu Eglwysi 5,075 1,867 1,486 5,456
(Cronfeydd o elw gwerthiant eglwysi at gost 
darparu neu addasu addoldy arall yn yr un 
plwyf)

Gwella Persondai’r Esgobaethau 1,775 5,575 5,377 1,973
(Cronfeydd at wella persondai a chaffael
persondai newydd)

Cronfa Cyfartalu Pensiwn – 8,472 – 8,472

Cronfa Wrth Gefn at Ailbrisio 207,494 – 3,564 203,930
(Enillion nas gwireddwyd ar bersondai,
neuaddau eglwys ac eiddo amrywiol)

Cronfa Eiddo Wrth Gefn 10,350 4,382 – 14,732

Coleg Mihangel Sant 1 – – 1
(Cronfeydd i ddarparu cymorth ariannol 
i fyfyrwyr tramor) 

238,425 21,842 11,185 249,082

23 Cronfeydd Cyfyngedig 
Gweddill ar Gweddill ar

1 Ionawr Symud Adnoddau 31 Rhagfyr
2013 I mewn Trosglwyddo 2013
£000 £000 £000 £000

Coleg Mihangel Sant 1,948 – 164 1,784
(Cronfeydd ar gyfer addysg ac ymarfer diwinyddiaeth)

Persondai 364 9 – 373
(Cronfeydd o elw gwerthiant persondai i’w defnyddio
at gaffael persondai newydd yn yr un plwyf)

Cronfa’r Jiwbili
^

3 10 11 2
(Cronfeydd at brosiectau tramor)

2,315 19 175 2,159
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24 Cronfeydd a Ddelir ar Ran Eraill 
Ymddiriedolaethau Arbennig 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yw Ymddiriedolwr Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru. Y
deiliaid unedau yn y Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin yw cronfeydd unigol a ddelir ar ran buddiolwyr, a Chorff Cynrychiolwyr yr
Eglwys yng Nghymru yn ymddiriedolwr yn rheoli neu’n gwarchod y cronfeydd. Cyfanswm gwerth yr ymddiriedolaethau arbennig
hyn ar 31 Rhagfyr 2013 oedd £36,231,000 (2011: £32,568,000) ac fe’i buddsoddwyd yng ngwarannau’r gyfnewidfa stoc ac yng
Nghronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru. Yr oedd yr incwm ar y cronfeydd hyn yn £1,335,000 (2012:
£1,373,000), ac fe’i dosbarthwyd yn gyfan gwbl i’r buddiolwyr. 

Ymddiriedolwr Gwarchodol 
Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yw ymddiriedolwr gwarchodol 11 persondy. 

25 Trafodion Busnes â Mudiad Perthynol 
Oherwydd natur gweithgareddau Corff y Cynrychiolwyr, a bod ei aelodau’n cynnwys ystod eang o glerigion a lleygion, mae’n
anochel y bydd trafodion busnes yn digwydd â mudiadau y gall fod a wnelo aelod o Gorff y Cynrychiolwyr â hwy. Trafodir o hyd
braich bob busnes â mudiadau o’r fath. 

Y trafodion busnes amlycaf yw’r canlynol: 
• Mae’r Archesgob a rhai Clerigion Cyflogedig yn aelodau o Gorff y Cynrychiolwyr ac yn derbyn tâl ganddo. Seilir y taliadau i’r

Esgobion a’r Clerigion Cyflogedig ar y Cyflogau Clerigion a draethir ar dudalen 10 o’r adroddiad hwn.

• Mae’r chwe Bwrdd Cyllid Esgobaethol yn derbyn Grant Bloc o £6,610,000 (2012: £6,430,000), ac y mae ganddynt
fenthyciadau heb eu talu o £3,223,000 (2012: £3,673,000) o dan y Cynllun Benthyca at Dai Ymddeol i Glerigion. 

26 Coleg Mihangel Sant
31 Rhagfyr 2013 31 Rhagfyr 2012

£000 £000 £000 £000

Incwm:
Ffioedd y Coleg 601 624
Cynadleddau a Lletya 138 113
Incwm arall 97 92

836 829

Llai: Taliadau
Cyflogau a Phensiynau Staff 606 534
Costau Hyfforddiant Academaidd 139 142
Costau Adeiladu 144 142
Costau Swyddfa 111 111

(1,000) (929)

Diffyg am y flwyddyn (nodyn 4) (164) (100)

Telir y diffyg gan Gronfa Gyfyngedig Mihangel Sant (nodyn 23).

Dadansoddiad o’r Asedau Clir rhwng Cronfeydd
Asedau Sefydlog 4,151
Asedau Cyfredol 61
Ymrwymiadau Cyfredol (2,428)

1,784
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27 Cywiriad i’r Flwyddyn Flaenorol
Fel y nodwyd yn nodyn 1 (d), prisiwyd eglwysi rhestredig ac, o ganlyniad, cywirwyd y canlyniadau a adroddwyd am y flwyddyn
flaenorol. Dangosir effaith y cywiriad isod:

Cronfeydd Cronfeydd Cronfeydd Cyfanswm y
Cyffredinol Neilltuedig Cyfyngedig Cronfeydd

£000 £000 £000 £000

Ar 31 Rhagfyr 2011 265,286 207,107 2,470 474,863
Gwerth yr eglwysi rhestredig ar 31 Rhagfyr 2011 – 24,063 – 24,063

Ailddatganwyd ar 31 Rhagfyr 2011 265,286 231,170 2,470 498,926

Y symudiad clir yn y cronfeydd a ailddatganwyd am y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2012* 9,247 7,255 (155) 16,347

Ailddatganwyd ar 31 Rhagfyr 2012 274,533 238,425 2,315 515,273

*Cynyddodd y symudiad clir yn y cronfeydd neilltuedig am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2012 o £9,625,000, yn
bennaf o ganlyniad i ailbrisio’r eglwysi rhestredig ar 31 Rhagfyr 2012.

28 Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc 
31 Rhagfyr 2013 

Gwerth y Gwerth y
Farchnad Farchnad 

£000 %

Llog Sefydlog 
Gwarannau Llywodraeth Prydain 11,562 2.7
Gwarannau’r DU 30,614 7.2
Gwarannau Tramor 2,242 0.7
Cyfanswm Llog Sefydlog 44,418 10.4

Soddgyfrannau
Nwyddau a Gwasanaethau Traul 75,097 17.7
Cwmnïau Arian 85,603 20.1 
Gofal Iechyd 43,547 10.2
Cwmnïau Diwydiannol 31,129 7.3
Cwmnïau Defnyddiau 26,316 6.2 
Olew a Nwy 34,089 8.0
Eiddo ac Ymddiriedolaethau Buddsoddi mewn Stadau 9,052 2.1
Technoleg 26,937 6.3
Telegyfathrebu 24,941 5.9
Gwasanaethau Cyhoeddus 18,063 4.3
Cyfanswm Soddgyfrannau 374,774 88.1

Asedau Eraill 6,153 1.5

CYFANSWM CRWN 425,345 100

Yr Ugain Prif Ddaliad ar 31 Rhagfyr 2013

£000 £000

British Petroleum Ccc 8,211
Vodaphone Group Ccc 7,747
Astrazeneca Ccc 6,890
Total 6,321
CITI Group Inc 6,038
Royal Dutch Shell Ccc 6,010
Glaxosmithkline Ccc 5,824
Mattel Inc 5,824
Roche-Holdings AG-Genusscheine 5,534
TDC A/S 5,341

Novartis AG 4,956
Google Inc Class A 4,890
Prudential Corporation Ccc 4,737
Old Mutual UK Select Smaller Cos ‘C’ Inc 4,347
Bluefield Solar Income Fund Ltd 4,108
Greencoat UK Wind Ccc 4,100
Microsoft Corporation 4,084
Barclays Ccc 3,992
SSE Ccc 3,959
BHP Billiton Ccc 3,890
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