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Strwythur  

Cynllun buddsoddi cyfunol yw Cronfa 
Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng 
Nghymru. Fe’i sefydlwyd gan Gorff y 
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 
ymddiriedolaethau 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’r Polisi 

Buddsoddi Moesegol. 

 

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 fabwysiadwyd gan Gorff Llywodraethol yr 
Eglwys yng Nghymru ym mis Ebrill 2010.  

Mae’r Polisi’n gwahardd buddsoddi mewn 
cwmnïau y mae a wnelont ag arfau 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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Adroddiad yr Ymddiriedolwr 
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Dyraniad y Dosbarth/ 
Asedau  

Soddgyfrann
au’r DU  

Soddgyfrann
au Tramor  

Llog 
Sefydlog  

Eiddo  Arian  

Amrediad Dosbarthu  15-35% 10-60% 15-35% 0-15% 0-25% 

Dyraniad ar 31/12/12  22.4% 38.1% 31% 7.4% 1.1% 

Ar 31 Rhagfyr 2012 roedd y Gronfa wedi’i buddsoddi yn y sectorau soddgyfrannol a ganlyn:  

Gofal Iechyd  ................................ 10.8% Diwydiannau  ................................... 5.4% 

Olew a Nwy  ................................... 7.4% Nwyddau Traul  ............................... 5.3% 

Technoleg  ...................................... 6.2% Telegyfathrebu  ................................ 5.1% 

Defnyddiau Sylfaenol ..................... 6.0% Gwasanaethau Defnyddwyr  ........... 4.8% 

Cwmnïau Arian  .............................. 5.6% Gwasanaethau Cyhoeddus  ............ 4.0% 

 

Deg prif ddaliad y Gronfa ar 31 Rhagfyr 2012 oedd: 

Stoc   Gwerth  % o’r  
 £’000 Gronfa 

Stoc Trysorlys y DU 5% 2025  ........................................... 1,656 ........................................ 4.82 

Stoc Trysorlys y DU 4.25% 2036  ....................................... 1,113 ........................................ 3.24 

Stoc Trysorlys y DU 4% 2022  .............................................. 799 ........................................ 2.33 

Cyfranddaliadau cyffredin Glaxo Smithkline CCC  ............... 741 ........................................ 2.16 

Nodiadau Trysorlys UDA 2.375% 2025  ............................... 637 ........................................ 1.86 

Cyfranddaliadau Royal Dutch Shell PLC  ............................. 625 ........................................ 1.82 

Stoc Trysorlys y DU 6% 2028  .............................................. 594 ........................................ 1.80 

Cyfranddaliadau Cyffredin BP CCC $UDA  .......................... 570 ........................................ 1.66 

Cyfranddaliadau CyffredinTR Property Invest.Trust CCC  .... 493 ....................................... 1.44 

Cyfranddaliadau Cyffredin y Grid Gwladol  ........................... 437 ....................................... 1.27 

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

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 2012: 
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Cyfanswm y derbyniadau ar y 
Dosbarthiadau Asedau yn 2012 

Dosbarthiadau 
Asedau  

Cronfa 

% 

Meincnod 

% 

Soddgyfrannau’r 
DU  11.4 14.1 

Bondiau’r DU  7.0 9.2 

Soddgyfrannau 
Tramor  11.8 13.6 

Arian/Dewisiadau 
Eraill  6.0 6.3 

Eiddo  19.3 3.4 

Cyfanswm y 
Gronfa  10.3 11.2 

Cynhyrchodd y Gronfa gyfanswm derbyniadau 
o 10.3% yn 2012, o’i gymharu â derbyniadau’r 
meincnod (Mynegai Cronfa Pob Elusen y WM) 
o 11.2% a chwyddiant o 3.1%. Perfformiad 
cymharol wael soddgyfrannau a bondiau’r DU a 
achosodd y perfformiad is na’r meincnod, er 
bod y derbyniadau absoliwt ar soddgyfrannau’n 
dda – 11.4% (soddgyfrannau’r DU) ac 11.8% 
(soddgyfrannau tramor). Eiddo oedd y dosbarth 
a berfformiodd orau mewn termau cymharol ac 
absoliwt, gyda derbyniadau o 19.3% o’i 
gymharu â meincnod o 3.4%.   

Dros 3 blynedd cynhyrchodd y Gronfa 
gyfanswm derbyniadau o 6.2% y flwyddyn, a 
oedd yn is na derbyniadau’r meincnod o 7.1% y 
flwyddyn, ond yn uwch na’r chwyddiant 4.2% y 
flwyddyn.  

3.3% o’i gymharu â derbyniadau o 12.3% ar 
fynegai soddgyfrannau’r DU ac 17.8% ar 
fynegai soddgyfrannau Ewrop.  

Yn wahanol i 2011, perfformiodd marchnadoedd 
bondiau’r DU yn sylweddol is na 
soddgyfrannau’r DU, gyda derbyniadau o 2.7% 
o gymharu â 12.3%, ond perfformiodd bondiau 
corfforaethol yn well na soddgyfrannau’r DU, 
gyda derbyniadau o 13.3%. 

Yn yr ewrobarth, llwyddodd yr awdurdodau i 
symud rywfaint ymlaen i daclo’r argyfwng 
dyledion, a gwnaed cynnydd hefyd â 
chynlluniau i ddiwygio cyfundrefn fancio 
fethiannus y Cyfandir. Yn UDA osgowyd 

Bu’r perfformiad cymharol yn 2012 a thros 3 
blynedd yn siomedig, ond tymor byr yw hwn i 
farnu perfformiad Cronfa a fuddsoddwyd dros 
dymor hwy. Parheir i gadw llygad manwl ar y 
perfformiad.  

 

Arolwg o’r Farchnad yn 2012  

Bu gweithrediadau’r awdurdodau yn y prif 
economïau yn ffactor bwysig yn hynt a helynt y 
marchnadoedd arian ym misoedd olaf y llynedd. 

At ei gilydd cynhyrchodd y marchnadoedd 
soddgyfrannau mawr enillion digid dwbl yn 
2012, ac eithrio Siapan, na dderbyniodd ond 

Adroddiad yr Ymddiriedolwr 
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Perfformiad 

Annualised total return 
To 31 December 

2012 
% 

2011 
% 

2010 
% 

3 blynedd 
% p.a. 

Cronfa 10.3 -1.0 9.6 6.2 

Meincnod 11.2 -2.7 13.6 7.1 

Mynegai Prisiau Adwerthu  3.1 4.8 4.8 4.2 

3 



 

codiadau awtomatig sylweddol mewn trethi a 
thoriadau gwario (y clogwyn cyllid), yn dilyn 
cyfaddawdu ar y gyllideb ar ddiwedd y flwyddyn.  

 
Strategaeth Buddsoddi 
Parhaodd y dyraniad bondiau yn y portffolio yn 
uwch na’r meincnod; fodd bynnag, yn y 
dyraniad hwn lleihaodd rheolwr y Gronfa’n 
sylweddol y buddsoddi ym mondiau’r 
llywodraeth, cynyddu’r buddsoddi mewn 
bondiau corfforaethol a oedd yn dwyn gwell elw, 
a lleihau’r arian i’w ychwanegu at 
soddgyfrannau. Buddsoddir y portffolio (ac 
eithrio’r cronfeydd eiddo) mewn daliadau 
uniongyrchol o soddgyfrannau a bondiau i 
gydymffurfio â pholisi moesegol yr Eglwys. I 
sicrhau nad oes gormod o risg ynglŷn â’r 
portffolio, amrywir y daliadau yn ôl sector, 
diwydiant, daearyddiaeth ac arian. 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 peryglon sylweddol i’r marchnadoedd arian 
yn ymyrraeth barhaol y wladwriaeth yn gosod 
graddfeydd llog sydd yn agos at sero ac yn 
cymryd mesurau eithriadol i argraffu arian. Gall 
hyn orfodi buddsoddwyr i gymryd mwy o risg 

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

Adroddiad yr Ymddiriedolwr 

Dyddiad Prisio  
Cyfranddalia

dau yn y 
Dyroddiad  

Gwerth Clir yr 
Ased    

(ceiniog y 
cyfranddaliad)  

Difidend 
Blynyddol  
(ceiniog y 

cyfranddaliad)  

Llog  
Cyfanswm 
Gwerth y 
Gronfa  

1 Ionawr 2009  25,962,753 100.00       

31 Rhagfyr 2009  27,008,033 118.49 3.61 3.05% £32,002,358 

31 Rhagfyr 2010  26,940,059 124.41 4.02 3.23% £33,517,120 

31 Rhagfyr 2011  26,908,705 118.32 4.47 3.78% £31,838,855 

31 Rhagfyr 2012  27,224,411 125.54 4.30 3.43% £34,176,804 

Ystadegau’r Gronfa 

wrth geisio mwy o dderbyniadau, gall lurgunio 
prisio asedau ariannol ac ennyn chwyddiant. 
Hefyd y mae gallu gwneuthurwyr polisi i effeithio 
ar brisiau asedau yn sylweddol, a gall y prysuro 
a fu’n ddiweddar ar godi prisiau asedau olygu 
llai o dderbyniadau yn y dyfodol na phe bai 
hynny heb ddigwydd.  

I ateb yr heriau hyn mae Rheolwyr y Gronfa o’r 
farn ei bod yn hanfodol bod yn weithredol ac yn 
hyblyg wrth fuddsoddi , meddwl am risgiau a 
chyfleoedd ledled y byd, a gwerthuso’r 
rhagolygon ym mhob dosbarth asedau. Yn anad 
dim, ystyrir ei bod yn briodol cynnal portffolio 
cytbwys sy’n gwrthgyferbynnu risgiau a 
chyfleoedd. 

 

Rhybudd o Risg 
Gall gwerth Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr 
Eglwys yng Nghymru a’r incwm sy’n deillio 
ohoni ddisgyn yn ogystal ag esgyn, ac nis 
gwarentir. Golyga hyn y gall na chaiff plwyfi yn 
ôl y swm a fuddsoddwyd yn wreiddiol. Nid yw 
perfformiad yn y gorffennol yn warant o 
dderbyniadau yn y dyfodol. Bydd gwerth y 
cyfranddaliadau yn y Gonfa yn adlewyrchu’r 
newidiadau ym mhris y dosbarthiadau asedau y 
buddsoddir y Gronfa ynddynt a’r symudiadau 
yng ngraddfeydd cyfnewid arian tramor. 
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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 

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 
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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 Cynorthwyol 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 bob 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 bob 
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 Lynette 
Chandler; rhif ffôn: 02920 348232; e-bost: 
lynchandler@eglwysyngnghymru.org.uk.   

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

Gwybodaeth Weinyddol 

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

 Archwilwyr Annibynnol: 
PricewaterhouseCoopers 
One Kinsgway 
Caerdydd 
CF10 3PW 

 
 

Gweinyddiaeth Gyffredinol 
Bill Lewis 
Pennaeth Cynorthwyol Cyllid 
39 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd 
CF11 9XF 

Cynghorwyr 
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Cyfrifoldebau’r Ymddiriedolwyr a’r Archwilwyr  
Fel yr esbonnir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r Ymddiriedolwr ar dudalen 5, y mae’r 
Ymddiriedolwr yn gyfrifol am baratoi datganiadau ariannol sy’n 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 (Cyfrifo ac Adrodd) Elusennau, 2008), heb fod 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 
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 na chamgymeriad. 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 Ymddiriedolwr; a’r modd y cyflwynwyd y datganiadau 
ariannol cyflawn. Byddwn hefyd yn darllen yr holl wybodaeth ariannol a heb fod yn ariannol yn 
Adroddiad yr Ymddiriedolwr i chwilio am unrhyw anghysondeb sylweddol â’r datganiadau ariannol 
archwiliedig. Os deuwn o hyd i unrhyw gamddatganiad neu anghysondeb ymddangosiadol byddwn yn 
ystyried y goblygiadau i’n hadroddiad. 

 

Barn ar y datganiadau ariannol 

Yn ein barn ni y mae’r datganiadau ariannol: 

 yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol yr Elusen fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 2012 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; ac 

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

Adrodd) Elusennau, 2008. 

Adroddiad yr Archwiliwr Annibynnol i’r Ymddiriedolwr  

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

Yr ydym wedi archwilio datganiadau ariannol Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 
am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2012, sy’n cynnwys y Datganiad o Gyfanswm 
Derbyniadau, y Datganiad o Newid mewn Asedau Clir, y Fantolen, y polisïau cyfrifo a’r nodiadau 
perthnasol. Y fframwaith adrodd ariannol a gymhwyswyd wrth eu paratoi oedd y gyfraith berthnasol a 
Safonau Cyfrifo’r Deyrnas Unedig (yr Arfer Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredin yn y Deyrnas Unedig).  
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Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

Adroddiad yr Archwiliwr Annibynnol i’r Ymddiriedolwr  

PricewaterhouseCoopers LLP 
Cyfrifyddion Siartredig ac Archwilwyr Statudol 
Caerdydd 
6 Mehefin 2013 
 

 

 

 

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

Materion y mae’n ofynnol inni adrodd arnynt trwy eithriad 

Nid oes gennym ddim i’w adrodd i chwi mewn perthynas â’r materion a ganlyn lle y mae Deddf 
Elusennau 2011 yn gofyn inni adrodd i chwi os barnwn: 

 bod yr wybodaeth a roddir yn Adroddiad yr Ymddiriedolwr yn anghyson mewn unrhyw beth o 

bwys â’r datganiadau ariannol; neu 

 na chadwyd cofnodion cyfrifo digonol; neu 

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

 na dderbyniasom yr holl wybodaeth ac esboniadau y mae arnom eu hangen at ein harchwiliad. 
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Datganiad o Gyfanswm y Derbyniadau am y flwyddyn a ddaeth i ben ar     
31 Rhagfyr 2012 

 

    2012 2011 

 Nodiadau £ £ 

Incwm 

Enillion (colledion) cyfalaf clir 

Incwm 

Gwariant  

  

2 

3 

4 

  

2,337,949 

1,288,866 

(127,377) 

  

(1,678,265) 

1,342,654 

(130,185) 

Cyfanswm y Derbyniadau cyn dosbarthu    3,499,438 (465,796) 

Dosbarthwyd i Gyfranddalwyr  5 (1,161,489) (1,212,469) 

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

  
2,337,949 (1,678,265) 

 

 

 

 

 

 

Datganiad o’r Newid mewn Asedau Clir i’w priodoli i Gyfranddalwyr am y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2012 
 

 

 	   
2012    2011 

 	   
£    £ 

Asedau clir cychwynnol i’w priodoli i 
Gyfranddalwyr  

  
31,838,855    33,517,120 

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

  
2,337,949    (1,678,265) 

Asedau clir terfynol i’w priodoli i Gyfranddalwyr  
  

34,176,804   31,838,855 

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 
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Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

Mantolen ar 31 Rhagfyr 2012  

 

 

 
Cymeradwywyd y datganiadau ariannol ar dudalennau 9 i 13 gan Gorff y Cynrychiolwyr ar 6 Mehefin 2013 
a’u harwyddo ar ei ran gan:-  
 

Mr J J Turner, Cadeirydd 
 
Mr P Marshall, Dirprwy Gadeirydd 

  
Nodiadau  

Cyfanswm 
2012 

Cyfanswm  
2011 

   £ £ 

Buddsoddiadau        

Gwarannau’r Gyfnewidfa Stoc  6 34,009,342 31,360,302 

Adneuon ar y Farchnad Arian  7 364,515 597,087 

   34,373,857 31,957,389 

       

Asedau cyfredol        

Dyledwyr  8 211,354 186,935 

       
Credydwyr: 
symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn 

9 (408,407) (305,469) 

Dyledion cyfredol clir    (197,053) (118,534) 

Asedau clir    34,176,804 31,838,855 

       

Cynrychiolir gan :       

Asedau clir i’w priodoli i Gyfranddalwyr    34,176,804 31,838,855 
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2. Enillion Cyfalaf Clir 

 

3. Incwm 

 

4. Treuliau 

 

   2012 2011 

   £ £ 

 Enillion a wireddwyd   393,821  7,273 

 Enillion nas gwireddwyd   1,944,128  (1,685,538) 

   2,337,949 (1,678,265) 

 

 

 

 

 

   2012 2011 
   £ £ 

 Gwarannau’r gyfnewidfa stoc   1,285,224  1,338,751 

 Adneuon ar y Farchnad Arian   3,642  3,903 
   1,288,866 1,342,654 

 

 

 

 

 

   £ £ 

 Ffi rheolwr y Gronfa  120,037  122,895 

 Costau cynnal meddalw  6,124  6,080 

  127,377 130,185 

  2012 2011 

 Ffioedd mesur perfformiad  1,216  1,210 

 

 

 

 

 

 

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

Nodiadau ar y datganiadau ariannol hyd at 31 Rhagfyr 2012  

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 
2012. Trosir gwarannau arian tramor i sterling ar y raddfa gyfnewid ar ddyddiad y 
fantolen. 

11 



 

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  

 

  2012 2011 

  £ £ 
 Talwyd  887,077 937,425 
 Cynigiwyd  274,412 275,044 

  1,161,489 1,212,469 

 

 

 

 

 

  2012 2011 

   £ £ 

 Gwerth y farchnad ar 1 Ionawr   31,360,302  32,945,900 

 Ychwanegwyd   11,589,159  11,980,972 

 Gwaredwyd   (10,884,247)  (11,881,032) 

 Cynnydd (lleihad) clir ar adbrisio   1,944,128  (1,685,538) 

 Gwerth y farchnad ar 31 Rhagfyr   34,009,342 31,360,302 
        

 Cost hanesyddol ar 31 Rhagfyr   30,982,639 29,952,431 

 Amcangyfrif ar sail hanesyddol o enillion nas 
gwireddwyd  

3,026,703 1,407,871 

        

        

 Rhestrwyd yn y DU   19,659,213 18,671,740 

 Rhestrwyd dramor   14,350,129 12,688,562 

  34,009,342 31,360,302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2012 2011 
   £ £ 

 Cyfalaf Buddsoddi a ddelir mewn Arian   268,921  478,553 

 Adneuon ar y Farchnad Arian   95,594  118,534 

   364,515 597,087 

 

 

 

 

 

   2012 2011 
   £ £ 

 Symiau’n ddyledus gan Stocfroceriaid   211,043  186,862 

 Llog banc dyledus   311  73 
  211,354 186,935 

 

 

 

 

 

Nodiadau ar y datganiadau ariannol hyd at 31 Rhagfyr 2012  

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

12 



 

Nodiadau ar y datganiadau ariannol hyd at 31 Rhagfyr 2012  

Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru 

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

 

   2012 2011 
   £ £ 

 Symiau’n ddyledus i Gyfranddalwyr   274,412  275,044 

 Symiau’n ddyledus to Stocfroceriaid   101,459  - 

 Credydwyr eraill   32,536  30,425 

   408,407 305,469 
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