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Strwythur  

Cynllun buddsoddi cyfunol yw Cronfa 
Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng 
Nghymru. Fe’i sefydlwyd gan Gorff, 
Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru (Corff y 
Cynrychiolwyr) dan gynllun a gymeradwywyd 
gan y Comisiwn Elusennau ar 11 Rhagfyr 2008, 
at fuddsoddi arian sy’n perthyn i unrhyw elusen 
y mae Corff y Cynrychiolwyr yn Ymddiriedolwr 
iddi neu sydd o fudd i elusen o’r fath.  

Corff y Cynrychiolwyr yw ymddiriedolwr y 
Gronfa. Penododd ei Bwyllgor Buddsoddi i’w 
goruchwylio. Bydd y Pwyllgor Buddsoddi yn 
cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn, yn derbyn 
adroddiadau chwarterol oddi wrth Reolwr y 
Gronfa, ac yn monitro strategaeth y Gronfa a’i 
pherfformiad. 

Rheolir y Gronfa gan Reolwr y Gronfa (Newton 
Investment Management) yn unol â Chytundeb 
Rheoli Buddsoddiadau, ac fe’i gweinyddir gan 

staff Corff y Cynrychiolwyr.  

 

Disgrifiad o’r Gronfa 

Mae’r Gronfa’n addas at fuddsoddi pan 
ddymunir twf hir-dymor mewn cyfalaf, lefel 
resymol o incwm a chynnydd mewn incwm. Nid 
yw’n addas i ddal arian y mae’n debyg y bydd ei 
angen yn y dyfodol agos. 

Gellir buddsoddi yn y Gronfa gronfeydd 
plwyfol ac ymddiriedolaethau gwaddoliadau a 
chymynroddion. 

Rhennir yr ymddiriedolaethau a ddelir yn y 
Gronfa yn ymddiriedolaethau gwariadwy ac 
ymddiriedolaethau anwariadwy. Yn y rhan fwyaf 
o achosion, fe grynhoir incwm ymddiriedolathau 
gwariadwy ac yna naill ai ei ailfuddsoddi neu ei 
dalu i’r plwyf. Fel rheol, dosberthir incwm 
ymddiriedolaethau anwariadwy yn chwarterol. 

 

 

 

Adroddiad Buddsoddi 

Amcanion Buddsoddi 

Ystyrir y Gronfa yn offeryn buddsoddi  
tymor-canol i hir-dymor i ymddiriedolaethau 
a chronfeydd plwyfol, a’i nod a’i diben yw: 

 cydbwyso lefelau cynaliadwy o incwm â 

thwf mewn cyfalaf; 

 cael y cyfanswm derbyniadau uchaf posibl 

heb risg dianghenraid; 

 gweithredu o fewn cyfyngiadau Polisi 

Buddsoddi Moesegol yr Eglwys yng 
Nghymru.  

Meincnod Perfformiad 
Mesurir perfformiad y Gronfa ar sail cyfanswm y 
derbyniadau (y derbyniadau o incwm a chyfalaf 
ynghyd) yn erbyn Mynegai Cronfa Pob Elusen y 
WM, ac adroddir yn ôl i’r Pwyllgor Buddsoddi 
bob chwarter. 

Mae Mynegai Cronfa Pob Elusen y WM yn 
cynnwys nifer helaeth o gronfeydd elusennol ac 
felly’n gallu cymharu perfformiad y Gronfa yn 
erbyn cyfartaledd derbyniadau cronfeydd 
elusennau eraill. 

 

Polisi Buddsoddi Moesegol 
Buddsoddir y Gronfa yn unol â Pholisi 
Buddsoddi Moesegol yr Eglwys yng Nghymru, a 
mabwysiadwyd fersiwn diwygiedig ohono gan 
Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru ym 
mis Ebrill 2015. 

Mae’r Polisi’n gwahardd buddsoddi mewn 
cwmnïau y mae a wnelont ag arfau, 
gweithgareddau benthyca rheibus a phornograffi, 
yn cyfyngu ar fuddsoddi mewn cwmnïau y mae 
a wnelont â gamblo, alcohol a thybaco, ac yn 
ceisio hyrwyddo graddfeydd da o lywodraethu 
corfforaethol a chyfrifoldeb cymdeithasol. 
Traethir y Polisi’n llawn yn Adroddiad Blynyddol 
a Chyfrifon Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng 
Nghymru, ac y mae hefyd ar wefan yr Eglwys, 
www.eglwysyngnghymru.org.uk. 
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Dosbarth Asedau  
Soddgyfrannau’r 

DU  
Soddgyfrannau 

Tramor  
Llog 

Sefydlog  
Eiddo  Arian  

Amrediad Dosbarthu  15-35% 10-55% 15-35% 0-15% 0-25% 

Dyraniad ar 31/12/13  30.1% 40.8% 20.3% 4.2% 4.6% 

Ar 31 Rhagfyr 2014 roedd y Gronfa wedi’i buddsoddi yn y sectorau soddgyfrannol a ganlyn: 

Cwmnïau Arian  ............................ 20.0% Nwyddau Traul  ............................. 5.6% 

Gofal Iechyd  ................................ 10.5% Telegyfathrebu  .............................. 5.0%  

Gwasanaethau Traul  ..................... 9.5% Olew a Nwy  .................................. 4.3% 

Technoleg  ...................................... 7.7% Cwmnïau Diwydiannol  .................. 3.3% 

Gwasanaethau Cyhoeddus  ........... 5.9% Defnyddiau Sylfaenol  ................... 2.0% 

 

Deg prif ddaliad y Gronfa ar 31 Rhagfyr 2014 oedd : 

Stoc  Gwerth % o’r  
 £000 Gronfa 

Stoc Trysorlys y DU 3.25% 2044  ....................................... 1,401 ................................... 3.18 

Stoc Trysorlys y DU 5% 2025  ............................................ 1,372 ................................... 3.11 

TR Property Investment Trust CCC  ...................................... 810 ................................... 1.84 

Royal Dutch Shell CCC  ........................................................ 796 ................................... 1.80 

Vodafone Group CCC  .......................................................... 787 ................................... 1.78 

Bluefield Solar Income Fund Cyf  .......................................... 777 ................................... 1.76 

Greencoat UK Wind CCC  ..................................................... 762 ................................... 1.73 

Stoc Trysorlys y DU 4.25% 2036  .......................................... 755 ................................... 1.71 

Glaxosmithkline CCC  ........................................................... 720 ................................... 1.63 

HICL Infrastructure Co Cyf  ................................................... 678 ................................... 1.54 
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Adroddiad yr Ymddiriedolwr 

Rheolwyr Buddsoddi 

Penodwyd Newton Investment Management (Newton) i reoli’r gronfa fuddsoddi yn y gyfnewidfa stoc o 
fis Ionawr 2010 ar fandat Aml-Asedau Byd-Eang. 

 

Asedau 
Dyma amrediad y dosbarthiadau asedau am 2014: 
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Cyfanswm y derbyniadau ar y 
Dosbarthiadau Asedau yn 2014  

Dosbarthiadau 
Asedau  

Cronfa 

% 

Meincnod  
% 

Soddgyfrannau’r DU  11.0 2.0 

Bondiau’r DU  14.0 8.1 

Soddgyfrannau 
Tramor  

9.6 12.2 

Arian/Dewisiadau 
Eraill  

1.8 5.5 

Eiddo  25.1 18.1 

Cyfanswm y Gronfa  11.3 7.5 

Adroddiad yr Ymddiriedolwr 
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Perfformiad  

Cyfanswm derbyniadau 
blynyddol Hyd at 
31 Rhagfyr  

2013 
% 

2012 
% 

2011 
% 

3 blynedd 
% p.a. 

Cronfa  11.3 16.8 10.3 12.7 

Meincnod  7.5 13.0 11.2 11.5 

Mynegai Prisiau Adwerthu  1.6 2.7 3.1 2.5 

5 blynedd 
% p.a. 

9.2 

8.9 

3.4 
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Cynhyrchodd y Gronfa gyfanswm derbyniadau 
o 11.3% yn 2014 o gymharu â derbyniadau’r 
meincnod (Mynegai Cronfa Pob Elusen y WM) 
o 7.5% a chwyddiant o 1.6%. 

Rhagorodd soddgyfrannau’r DU, bondiau’r DU 
ac eiddo ar y meincnod yn y 12 mis hyd at fis 
Rhagfyr 2014. Roedd perfformiad rhagorol 
soddgyfrannau’r DU yn y Gronfa i’w briodoli i’r 
dewis o stoc, a ddaeth yn gyntaf am ei 
berfformiad yn ei grŵp cymheiriaid. Dros 5 
mlynedd, cynhyrchodd y Gronfa gyfanswm 
derbyniadau o 9.2% y flwyddyn, a oedd yn uwch 
na derbyniadau’r meincnod o 8.9% y flwyddyn, 
a’r Mynegai Prisiau Manwerthu, sef 3.4%. 

 

 

Arolwg o’r Farchnad yn 2014 

Yn 2014 daeth rhaglen prynu bondiau’r Gronfa 
Ffederal i ben, rhaglen sydd wedi llywio hynt 
cyfranogwyr y farchnad ariannol yn sylweddol 
dros y 6 blynedd diwethaf. Yn Ewrop a Japan, 
mae’r banciau canolog wedi symud i’r cyfeiriad 
arall drwy leihau cyfraddau llog i sero neu hyd 
yn oed gyflwyno cyfraddau negyddol. 

Roedd y bygythiad o ddadchwyddiant yn 
absennol i raddau helaeth ym mhrisiau asedau 
ariannol 2014, ond roedd yn amlwg wrth i bris 
olew ostwng yn sylweddol ac effaith olew crai 
rhatach ar fynegai prisiau defnyddwyr yn y prif 
ranbarthau economaidd. Roedd pris olew crai 
Brent i lawr 40% mewn doleri UDA dros 
bedwerydd chwarter 2014. 

Roedd derbyniadau o farchnadoedd 

soddgyfrannau yn gadarnhaol ar y cyfan i 
fuddsoddwyr o’r DU. Aeth marchnad Gogledd 
America o nerth i nerth a rhoddodd elw o 19.5% i 
fuddsoddwyr sterling dros gyfnod o 12 mis, 
rhoddodd y DU 1.2% ac Ewrop 0.2%. Llwyddodd 
marchnadoedd Japan ac Asia a’r Môr Tawel i 
sicrhau elw cadarnhaol hefyd i fuddsoddwyr 
sterling dros y flwyddyn. 

Parhau i ostwng wnaeth cynnyrch y marchnadoedd 
bondiau (sy’n symud i’r gwrthwyneb i brisiau). 
Cynhyrchodd y marchnadoedd bondiau 
dderbyniadau cadarnhaol i fuddsoddwyr y DU. 
Cofnododd Mynegai’r FTA o Holl Stoc y 
Llywodraeth (giltiau) dderbyniadau o 13.9% dros 
12 mis. Sicrhaodd Mynegai JPM o Fondiau 
Llywodraethau Byd-eang dderbyniadau o 6.4%. 
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Dyddiad Prisio  

Cyfran-
ddaliadau 

yn y 
Dyroddiad  

Gwerth Clir yr 
Ased 

(ceiniog y 
cyfranddaliad)  

Difidend 
Blynyddol 
(ceiniog y 

cyfranddaliad)  

Llog  

Cyfanswm 
Gwerth y 
Gronfa 
£000 

1 Ionawr 2009 25,962,753 100.00       

31 Rhagfyr 2009 27,008,033 118.49 3.61 3.05% £32,002 

31 Rhagfyr 2010 26,940,059 124.41 4.02 3.23% £33,517 

31 Rhagfyr 2011 26,908,705 118.32 4.47 3.78% £31,839 

31 Rhagfyr 2012 27,224,411 125.54 4.30 3.43% £34,177 

31 Rhagfyr 2013 27,509,681 141.72 4.09 2.89% £38,986 

31 Rhagfyr 2014 28,824,005  152.75  4.11  2.69%  £44,030  

Ystadegau’r Gronfa  
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Llwyddodd y bondiau corfforaethol i wneud 
cynnydd yn 2014 hefyd gyda Mynegai Dim-
Giltiau Sterling ML BofA yn cofnodi derbyniadau 
o 12.3% dros 12 mis.. 

Strategaeth Buddsoddi 

Roedd y dyraniad bondiau yn y portffolio yn is 
na’r meincnod yn 2014; fodd bynnag, cred 
Rheolwr y Gronfa fod pwysoliad bondiau’r 
portffolio’n gywir ac mae wedi buddsoddi mewn 
soddgyfrannau eraill fel cronfeydd seilwaith, 
sy’n ymddwyn yn yr un modd â bond. 

Buddsoddir y portffolio (ac eithrio’r cronfeydd 
eiddo) mewn daliadau uniongyrchol o 
soddgyfrannau a bondiau i gydymffurfio â 
pholisi buddsoddi moesegol yr Eglwys yng 
Nghymru. I sicrhau nad oes gormod o risg yn y 
portffolio, amrywir y daliadau yn ôl sector, 
diwydiant, daearyddiaeth ac arian cyfred. Yn 
unol â chyngor y Comisiwn Elusennau, nid oes 
yr un daliad (ac eithrio ym mondiau llywodraeth 
y DU) yn werth mwy na 5% o’r portffolio. 

Rhagolwg 

Mae tebygolrwydd i farchnadoedd ariannol fod 
yn anwadal wrth i awdurdodau byd-eang osod y 
sylfeini ar gyfer dileu polisïau cefnogol mewn 

modd trefnus. Mae presenoldeb y polisïau hyn 
wedi bod yn allweddol i werthusiad uwch llawer 
o farchnadoedd. 

Yng ngoleuni hyn, mae Rheolwr y Gronfa yn 
ffafrio buddsoddi mewn cwmnïau sydd â llif 
arian rhydd a sefydlog a gallu i gynhyrchu twf 
mewn amgylchedd economaidd araf ac anodd. 

Yn gyffredinol, mae’r portffolio wed ei drin yn 
fwy amddiffynnol yn sgil pryderon am werth. 

Mae Rheolwr y Gronfa’n credu mewn dull 
gweithredol a gwahaniaethol o fuddsoddi, gan 
geisio manteisio ar gyfleoedd stoc penodol a 
rheoli risg. 

Rhybudd o Risg 

Gall gwerth y Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin 
a’r incwm sy’n deillio ohoni ddisgyn yn ogystal â 
chodi, ac nid yw’n warantedig. Golyga hyn ei 
bod yn bosibl na chaiff plwyfi y swm a 
fuddsoddwyd yn wreiddiol yn ôl. Nid yw 
perfformiad yn y gorffennol yn warant o 
dderbyniadau yn y dyfodol. Bydd gwerth y 
cyfranddaliadau yn y Gronfa yn adlewyrchu’r 
newidiadau ym mhris y dosbarthiadau asedau 
y buddsoddir y Gronfa ynddynt a’r symudiadau 
yng nghyfraddau cyfnewid arian tramor. 



 

Mae’r Ymddiriedolwr (Corff y Cynrychiolwyr) yn 
gyfrifol am baratoi Adroddiad yr Ymddiriedolwr 
a’r datganiadau ariannol yn unol â’r gyfraith 
berthnasol ac â Safonau Cyfrifo’r Deyrnas 
Unedig (yr Arfer a Dderbynnir yn Gyffredin yn y 
Deyrnas Unedig). 

Mae’r gyfraith berthnasol i elusennau yn Lloegr 
a Chymru yn gofyn i’r Ymddiriedolwr baratoi am 
bob blwyddyn ariannol ddatganiadau ariannol 
sy’n rhoi darlun gwir a theg o gyflwr y Gronfa 
Buddsoddiadau Cyffredin ac o’r incwm clir, yr 
enillion cyfalaf clir a’r newid yn yr asedau clir 
dros y cyfnod hwn. 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol hyn, rhaid i’r 
Ymddiriedolwr:  

 ddethol polisïau addas a’u cymhwyso 
gyda chysondeb;  

 dilyn dulliau ac egwyddorion y Datganiad 
o Arfer a Argymhellir i Gronfeydd    
Awdurdodedig a gyhoeddwyd gan yr IMA 
ym mis Hydref 2010; 

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

Datganiad o Gyfrifoldebau’r Ymddiriedolwr  
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 datgan a ddilynwyd Safonau Cyfrifo 
perthnasol, ac eithrio unrhyw 
wahaniaethau a ddatgelir ac a esbonnir  
yn y datganiadau ariannol; a  

 paratoi’r datganiadau ariannol ar sail 
busnes gweithredol, onid yw’n anaddas 
cymryd yn ganiataol y bydd y Gronfa’n 
parhau i weithredu.  

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



 

Buddsoddi yn y Gronfa 
Gellir buddsoddi cymynroddion, arian plwyfol ac 
ymddiriedolaethau yn y Gronfa trwy gwblhau 
gweithred ymddiriedolaethol yn penodi Corff y 
Cynrychiolwyr yn Ymddiriedolwr. Gellir cael  
copi gan Gyfreithiwr Corff y Cynrychiolwyr, Mrs 
Lynette Chandler. 

Buddsoddir bob chwarter (Mawrth, Mehefin, 
Medi a Rhagfyr) ar sail prisio’r Gronfa ar 
ddiwedd y chwarter. 

Amodau’r rhodd neu’r gymynrodd a fydd yn 
penderfynu a fuddsoddir yr arian fel arian 
gwariadwy neu arian anwariadwy, a hynny, yn ei 
dro, fydd yn penderfynu a delir incwm yn 
chwarterol ar gais y plwyf. 

 

Incwm  
Dosberthir incwm o’r Gronfa i’r 
ymddiriedolaethau heb dynnu dim allan at 
ffioedd rheolwr y Gronfa a chostau perthnasol 
eraill. At ei gilydd, gan mai Cronfa o 
fuddsoddiadau cyffredin elusennol ydyw, 
derbynnir incwm ar fuddsoddiadau heb orfod 
talu treth incwm. 
Bydd y dull o ddosbarthu’r incwm yn dibynnu ar 
amodau’r ymddiriedolaeth. Os oes incwm at 
amcanion elusennol neu at amcanion eglwysig 
cyffredinol, fe’i telir i gyfrif banc y plwyf bob 
chwarter, ac anfonir i’r plwyf hysbysiad 
dosbarthu incwm. 
Os oes incwm at amcanion penodol, fel 
atgyweirio’r eglwys, fe’i dosberthir pan 
dderbynnir tystiolaeth o wariant a llythyr oddi 
wrth y plwyf wedi’i arwyddo gan ddau aelod o’r 
Cyngor Plwyf Eglwysig. 

Datganiadau Blynyddol yr Ymddiriedolaeth 
Pan na fydd plwyf yn derbyn incwm bob 
chwarter na hysbysiad dosbarthu blynyddol, fe 
gaiff ddatganiad blynyddol gan yr 
ymddiriedolaeth ar ddiwedd pob blwyddyn yn 
dangos yr incwm a’r gwariant a phob trafod a fu 
ar gyfranddaliadau’r ymddiriedolaeth. Bydd yr 
wybodaeth hon yn angenrheidiol at gyfrifon 
blynyddol y plwyf. 
Bydd plwyfi sy’n derbyn incwm chwarterol yn 
derbyn hysbysiad dosbarthu ar ddiwedd pob 
blwyddyn yn dangos nifer eu cyfranddaliadau yn 
yr ymddiriedolaeth, a’u gwerth, a bydd yr 
wybodaeth honno’n ddigonol at gyfrifon 
blynyddol y plwyf.  
 

Tynnu Cyfalaf neu Incwm o’r Gronfa 
Yn y lle cyntaf, dibynna tynnu arian cyfalaf allan 
o ymddiriedolaeth ar amodau’r ymddiriedolaeth. 
Os nad yw’r amodau’n caniatáu tynnu allan y 
cyfalaf, ni fydd hynny’n bosibl heb ganiatâd 
y Comisiwn Elusennau. Os yw amodau’r 
ymddiriedolaeth yn caniatáu tynnu allan y 
cyfalaf a’r incwm a gronnwyd, fe fydd, fel rheol, 
angen cydsyniad yr Ymddiriedolwr.  
Rhaid anfon tystiolaeth o wariant a llythyr wedi 
ei arwyddo gan ddau aelod o’r Cyngor Plwyf 
Eglwysig gyda phob cais am dynnu arian allan. 
Tynnir allan arian cyfalaf a chyfranddaliadau 
cronni incwm bob chwarter, ac felly bydd angen 
rhybudd o dynnu allan ymlaen llaw. 
Dylid cyfeirio cwestiynau am fuddsoddi yn y 
Gronfa neu dynnu arian allan at Mrs Lynette 
Chandler; rhif ffôn: 029 20348232; e-bost: 
lynchandler@eglwysyngnghymru.org.uk . 
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Gwybodaeth Weinyddol 

Cynghorwyr Buddsoddi: 
Newton Investment Management 
BNY Mellon Financial Centre 
160 Queen Victoria Street 
Llundain 
EC2V 4LA 

Archwilwyr Annibynnol: 
PricewaterhouseCoopers LLP 
One Kinsgway 
Caerdydd 
CF10 3PW 

 

Gweinyddiaeth Gyffredinol: 
Louise Davies 
Pennaeth Cynorthwyol Cyllid 
39 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd 
CF11 9XF 

Cynghorwyr 
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Adroddiad yr Archwiliwr Annibynnol i’r Ymddiriedolwr  
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Adroddiad ar y datganiadau ariannol 

Barn ar y datganiadau ariannol 

Yn ein barn ni y mae datganiadau ariannol Cronfa Buddsoddi Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 
(“y datganiadau ariannol”): 

		 yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol yr elusen fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2014 ac 

o’i hincwm clir, ei henillion cyfalaf clir a’r newid yn yr asedau clir dros y flwyddyn a 
ddaeth i ben ar y dyddiad hwnnw; 

		 wedi eu paratoi yn unol â gofynion yr Arfer Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredin yn y 

Deyrnas Unedig; 

		 wedi eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Elusennau 2011 a Rheoliad 6 yn Rheoliadau 

Elusennau (Cyfrifo ac Adrodd) 2008. 

Cwmpas yr archwiliad 

Mae’r datganiadau ariannol yn cynnwys: 

		 y fantolen ar 31 Rhagfyr 2014; 

		 y datganiad o gyfanswm derbyniadau am y flwyddyn a ddaeth i ben ar y dyddiad hwnnw; 

		 y datganiad o’r newidiadau mewn asedau clir dros y flwyddyn a ddaeth i ben ar y 

dyddiad hwnnw; 

		 y polisïau cyfrifo; 

		 y nodiadau i’r datganiadau ariannol, sy’n cynnwys gwybodaeth esboniadol arall. 

Y fframwaith adrodd ariannol a gymhwyswyd wrth baratoi’r datganiadau ariannol oedd y 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, mae’r ymddiriedolwyr wedi gwneud nifer o 
benderfyniadau goddrychol, er enghraifft mewn perthynas ag amcangyfrifon cyfrifo arwyddocaol. Wrth 
wneud amcanion o’r fath, maent wedi gwneud tybiaethau ac wedi ystyried digwyddiadau’r dyfodol. 

  

Materion eraill y mae’n ofynnol i ni adrodd arnynt trwy eithriad 

Digonolrwydd y cofnodion cyfrifo a’r wybodaeth a’r esboniadau a dderbyniwyd  

Yn ôl Deddf Elusennau 201 mae’n ofynnol inni adrodd i chwi os barnwn: 

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

na chadwyd cofnodion cyfrifo digonol; neu 

nad yw’r datganiadau ariannol yn cyfateb i’r cofnodion cyfrifo a’r derbyniadau. 

Nid oes gennym unrhyw eithriadau i adrodd amdanynt yn deillio o’r cyfrifoldeb hwn. 

Gwybodaeth arall yn Adroddiad yr Ymddiriedolwyr 

Yn ôl Deddf Elusennau 2011 mae’n ofynnol inni adrodd i chwi os barnwn bod y wybodaeth a roddir yn 
Adroddiad yr Ymddiriedolwyr yn anghyson mewn unrhyw beth o bwys â’r datganiadau ariannol. Nid oes 
gennym unrhyw eithriadau i adrodd amdanynt yn deillio o’r cyfrifoldeb hwn. 
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Cyfrifoldebau am y datganiadau ariannol a’r archwiliad 

Ein cyfrifoldebau a chyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr 

Fel yr esbonnir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r Ymddiredolwr ar dudalen 5, y mae’r 
ymddiriedolwr yn gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun 
gwir a theg. 

Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio’r datganiadau ariannol a datgan barn arnynt yn unol â gofynion y gyfraith 
ac â Safonau Rhyngwladol Cyfrifo (y DU ac Iwerddon). Mae’r safonau hynny’n gofyn ein bod yn 
cydymffurfio â Safonau Moesegol y Bwrdd Arferion Cyfrifo i Archwilwyr. 

Paratowyd yr adroddiad hwn, yn cynnwys y farn a roddir, i’r ymddiriedolwyr fel corff, yn unol ag adran 
144 Deddf Elusennau 2011 ac â rheoliadau a wnaed dan adran 154 y Ddeddf honno (Rheoliad 24 y 
Rheoliadau Elusennau (Cyfrifo ac Adrodd) 2008), ac nid at unrhyw bwrpas arall. Wrth roi’r farn hon, nid 
ydym yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw bwrpas arall, nac ychwaith 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. 

Cwmpas yr archwiliad o’r datganiadau ariannol 

Cynhaliwyd ein harchwiliad yn unol â Safonau Rhyngwladol Cyfrifo (y DU ac Iwerddon). Golyga 
archwiliad ddod o hyd i dystiolaeth ddigonol am y symiau a’r dadleniadau yn y datganiadau ariannol i 
roi sicrwydd rhesymol nad oes yn y datganiadau ariannol unrhyw gam-ddatganiad a wnaethpwyd trwy 
dwyll neu 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 yw’r amcangyfrifon o bwys a wnaeth yr Ymddiriedolwyr; 

 y modd y cyflwynwyd y datganiadau ariannol cyflawn.  

Rydym yn canolbwyntio’n gwaith yn y meysydd hyn yn bennaf drwy asesu barn yr ymddiriedolwyr yn 
erbyn y dystiolaeth sydd ar gael, gan ffurfio ein barn ein hunain a gwerthuso’r dadleniadau yn y 
datganiadau ariannol. 

Rydym yn profi ac yn archwilio gwybodaeth gan ddefnyddio samplu a thechnegau archwilio eraill, i’r graddau 
yr ystyriwn yn angenrheidiol i ddarparu sail resymol i ddod i gasgliadau. Rydym yn casglu tystiolaeth 
archwilio drwy brofi effeithiolrwydd mesurau rheoli, gweithdrefnau sylweddol neu gyfuniad o’r ddau. 

Rydym hefyd yn darllen yr holl wybodaeth ariannol a heb fod yn ariannol yn Adroddiad yr 
Ymddiriedolwyr i chwilio am unrhyw anghysondeb sylweddol â’r datganiadau ariannol archwiliedig ac i 
nodi unrhyw wybodaeth sy’n ymddangos yn anghywir yn seiliedig ar, neu sy’n ymddangos yn anghyson 
â’r wybodaeth a gasglwyd gennym wrth gyflawni’r archwiliad. Os deuwn o hyd i unrhyw gamddatganiad 
neu anghysondeb ymddangosiadol byddwn yn ystyried y goblygiadau i’n hadroddiad. 

Kevin Williams (Uwch Archwilydd Statudol) 
i ac ar ran PricewaterhouseCoopers LLP 
Cyfrifyddion Siartredig ac Archwilwyr Statudol, Caerdydd. 
11 Mehefin 2015 

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



 

Datganiad o Gyfanswm y Derbyniadau am y flwyddyn a ddaeth 
i ben ar 31 Rhagfyr 2014  

 

    2014 2013 

  Nodiadau  £ £ 

Incwm  

Enillion Cyfalaf Clir  

Incwm  

Gwariant  

  

2 

3 

4 

 

5,043,426 

1,340,150 

(155,484) 

  

4,809,672 

1,259,796 

(142,876) 

Cyfanswm y Derbyniadau cyn Dosbarthu    6,228,092 5,926,592 

Cyfanswm y Derbyniadau cyn Dosbarthu  5 (1,184,666) (1,116,920) 

Newid yn yr asedau clir i’w priodoli i 
Gyfranddalwyr o Weithgareddau 

  
5,043,426 4,809,672 

 

 

 

 

 

 

Datganiad o’r Newid mewn Asedau Clir i’w priodoli i Gyfranddalwyr 
am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2014 

 

 	   
2014    2013 

 	   
£    £ 

Asedau clir cychwynnol i’w priodoli i 
Gyfranddalwyr  

  
38,986,476  34,176,804 

Newid mewn asedau clir i’w briodoli i 
Gyfranddalwyr trwy Weithgareddau 
Buddsoddi  

  

5,043,426  4,809,672 

Asedau clir terfynol i’w priodoli i 
Gyfranddalwyr  

  

44,029,902  
 

38,986,476 
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Mantolen ar 31 Rhagfyr 2014  
 

 

 
Cymeradwywyd y datganiadau ariannol ar dudalennau 9 i 13 gan Gorff y Cynrychiolwyr ar 11 Mehefin 
2015 a’u harwyddo ar ei ran gan:-  

 
Mr J J Turner, Cadeirydd  
 
Mr G I Moses 

  
Nodiadau  2014 2013 

   £ £ 

Buddsoddiadau        

Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc  6 42,168,095 37,886,510 

Adneuon ar y Farchnad Arian  7 1,981,763 1,170,613 

   44,149,858 39,057,123 

      

Asedau cyfredol       

Dyledwyr  8 154,493 197,097 

      
Credydwyr  
symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn  9 (274,449) (267,744) 

Dyledion cyfredol clir    (119,956) (70,647) 

Asedau clir    44,029,902 38,986,476 

      

Cynrychiolir gan       

Asedau clir i’w priodoli i Gyfranddalwyr    44,029,902 38,986,476 
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2. Enillion Cyfalaf Clir  

 

3. Incwm 

 

4. Treuliau  

 

   2014 2013 

   £ £ 

 Enillion a wireddwyd   1,885,131 396,701 

 Enillion nas gwireddwyd   3,158,295 4,412,971 

   5,043,426 4,809,672 

 

 

 

 

 

   2014 2013 
   £ £ 

 Gwarannau’r gyfnewidfa stoc   1,336,264 1,255,980 

 Adneuon ar y Farchnad Arian   3,886 3,816 
   1,340,150 1,259,796 

 

 

 

 

 

   £ £ 

 Ffi Rheolwr y Gronfa   147,987 135,479 

 Costau cynnal meddalwedd   6,124 6,124 

   155,484 142,876 

  2014 2013 

 Ffioedd mesur perfformiad   1,373 1,273 
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1. Polisïau Cyfrifo  

Paratowyd datganiadau ariannol Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru ar y 
sail bod y Gronfa’n parhau i weithredu ac yn unol â’r gyfraith berthnasol ac â safonau cyfrifo’r 
Deyrnas Unedig (yr Arfer Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredin yn y Deyrnas Unedig). Rhoddir isod 
grynodeb o’r prif bolisïau cyfrifo ac fe’u cymhwyswyd yn gyson. 

(a) Sail y paratoi  
Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â safon cost hanesyddol wedi’i addasu 
gan yr ailbrisio blynyddol ar asedau buddsoddi ac yn unol â’r Datganiad o Arfer a 
Argymhellir at Gronfeydd Awdurdodedig a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas Rheoli 
Buddsoddiadau ym mis Hydref 2010 (‘IMA SORP 2010’). 

(b) Cydnabod Incwm  
Cronnwyd yn llawn y llog ar fenthyciadau tymor byr ac adneuon. Credydwyd llogau 
a difidendau ar warannau’r gyfnewidfa stoc ar ddyddiad eu derbyn. 

(c) Gwariant 
Cronnwyd pob gwariant yn llawn. 

(ch) Buddsoddiadau 
Datgenir gwarannau’r gyfnewidfa stoc ar brisiau canol y farchnad ar 31 Rhagfyr 
2014. Trosir gwarannau arian tramor i sterling ar y raddfa gyfnewid ar ddyddiad y 
fantolen. 
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Corff y Cynrychiolwyr sy’n talu am weinyddu’r Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin. . 
 
5. Dosbarthwyd i Gyfranddalwyr  

 

6. Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc  

 

7. Adneuon ar y Farchnad Arian  

 

8. Dyledwyr  

 

  2014 2013 

  £ £ 
 Talwyd  951,496 886,054 
 Cynigiwyd  233,170 230,866 

  1,184,666 1,116,920 

 

 

 

 

 

  2014 2013 

   £ £ 

 Gwerth y farchnad ar 1 Ionawr   37,886,510 34,009,342 

 Ychwanegwyd   9,835,119 11,551,335 

 Gwaredwyd   (8,711,829) (12,087,138) 

 Cynnydd (lleihad) clir ar adbrisio   3,158,295 4,412,971 

 Gwerth y farchnad ar 31 Rhagfyr   42,168,095 37,886,510 
       
 Cost hanesyddol ar 31 Rhagfyr   35,058,044 32,636,875 
 Amcangyfrif ar sail hanesyddol o 
 enillion nas gwireddwyd  7,110,051 5,249,635 

       

        

 Rhestrwyd yn y DU   23,497,160 20,994,040 

 Rhestrwyd dramor   18,670,935 16,892,470 

  42,168,095 37,886,510 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   2014 2013 
   £ £ 

 Cyfalaf Buddsoddi a ddelir mewn Arian   1,861,807 1,099,966 

 Adneuon ar y Farchnad Arian   119,956 70,647 

   1,981,763 1,170,613 

 

 

 

 

 

   2014 2013 
   £ £ 

 Symiau’n ddyledus gan Reolwyr Cronfeydd  154,493 197,097 

   154,493 197,097 
    

 

 

 

 

 

Nodiadau ar y datganiadau ariannol hyd at 31 Rhagfyr 2014 
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol hyd at 31 Rhagfyr 2014 

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru  

9. Credydwyr: symiau i’w talu o fewn blwyddyn  

 

   2014 2013 
   £ £ 

 Symiau’n ddyledus i Gyfranddalwyr   233,170 230,866 

 Credydwyr eraill   41,279 36,878 

   274,449 267,744 
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