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Daeth trafodaethau Brexit ar ben 
diwygiadau i’r trefniadau cymorth i 
fyfyrwyr a’r system cyllido prifysgolion yng 
Nghymru, oedd yn deillio o’r adolygiad a 
arweiniwyd gan Syr Ian Diamond. Bwriad 
y diwygiadau hynny, oedd yn cynnwys 
newidiadau i ffioedd dysgu, oedd creu 
system deg o gymorth i fyfyrwyr Cymru, yn 
ogystal ag ymdrin â’r pwysau ariannol a 
oedd wedi bod yn gwasgu ar brifysgolion 
Cymru. Fodd bynnag, newidiodd Etholiad 
Cyffredinol Mehefin 2017 delerau’r 
ddadl: cwestiynwyd strwythur y system 
ffioedd dysgu ac ychwanegwyd dimensiwn 
pellach o ansicrwydd at weithrediad 
prifysgolion yn y dyfodol. Adeg ysgrifennu, 
nid yw’r un o’r materion hyn wedi cael ei 
ddatrys yn llawn eto, er ei fod yn eglur 
y byddwn ni’n gorfod cael hyd i’n ffordd 
trwy ddyfroedd ariannol tymhestlog am 
beth amser i ddod.

Wedi dweud hynny, mae Prifysgol 
Caerdydd yn sefydliad llwyddiannus, 
gwydn, a bydd yn parhau felly. Rwyf 
yn falch iawn o ddweud bod Prifysgol 
Caerdydd, ym mis Awst 2017, wedi dod yr 
unig brifysgol yng Nghymru sydd ymhlith 
y 100 prifysgol gorau yn y byd, yn ôl 
System Raddio Academaidd Prifysgolion 
y Byd, un o’r tablau cynghrair rhyngwladol 
hynaf ac uchaf ei barch. Mae cyrraedd 
safle 99 yn y tabl hwn yn gyflawniad 

pwysig, gan ei fod yn cynrychioli 
cyflawni uchelgais i Brifysgol Caerdydd, 
uchelgais a gyflwynais innau wrth ddod 
yn is-ganghellor yn 2012. Ymhellach, 
er gwaethaf yr amgylchedd allanol 
anrhagweladwy, yn ystod 2016-17 rydym 
wedi gallu dathlu cyfres o lwyddiannau 
ym meysydd addysgu, ymchwil ac yn ein 
gweithgareddau allgymorth cymunedol. 
Mae adran yr adolygiad blynyddol yn y 
ddogfen hon yn cynnwys rhagor o fanylion 
am y llwyddiannau hyn.

Wrth edrych i’r dyfodol, rydym bellach 
wedi dechrau gweithredu ein strategaeth 
newydd, Y Ffordd Ymlaen 2018-23. Yn 
amlwg, addysg ac ymchwil sy’n cael y prif 
sylw, ond rydym hefyd yn blaenoriaethu 
arloesedd ac ehangder rhyngwladol. Ar 
ben hynny, rydym yn ystyried o ddifrif 
ein cyfrifoldebau i’r gymuned ehangach. 
Oherwydd hynny, bydd y genhadaeth 
dinesig yn thema amlwg: byddwn yn 
gweithio gyda sefydliadau a chymunedau 
i hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol ac yn 
helpu i wella iechyd, cyfoeth a lles pobl 
Cymru.

Er mwyn rhoi ein strategaeth newydd ar 
waith, a pharhau i fod yn llwyddiannus, 
mae angen inni adeiladu ar ein dull doeth 
traddodiadol o ymdrin â’n strategaeth 
ariannol. Talodd ein hanes o reolaeth 
ariannol ofalus ar ei ganfed yn 2016-

17, gan ein galluogi i gychwyn ar raglen 
uchelgeisiol o fuddsoddi a fydd yn paratoi 
ar gyfer dyfodol cystadleuol, ochr yn 
ochr â chynnal ein sefyllfa ariannol gref. 
Rydym wedi bod yn ymwybodol ers peth 
amser y bydd yr esgid fach yn gwasgu yn 
2017-18 o ystyried yr adnoddau sydd ar 
gael i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. 
Rydym wedi cynllunio ar gyfer hynny ac 
ar gyfer y blynyddoedd i ddod er mwyn 
i ni allu cynnig yr amgylchedd o’r safon 
uchaf y mae ein myfyrwyr a’n staff yn ei 
haeddu i allu addysgu, ymchwilio a byw 
ynddo. Mae ein cryfder o ran cynhyrchu 
arian a’n defnydd gofalus o’r enillion o 
£300m yn sgîl bond 2016 yn golygu ein 
bod mewn sefyllfa dda i barhau ar hyd 
y llwybr llwyddiannus sydd wedi mynd 
â ni i blith 100 uchaf y byd, a chyflawni 
ein gweledigaeth o fod yn ‘brifysgol sydd 
ymhlith goreuon y byd, yn neilltuol o ran 
addysg, yn rhagorol o ran ymchwil, yn cael 
ei gyrru gan greadigrwydd a chwilfrydedd, 
ac sy’n cyflawni ei rhwymedigaethau 
cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd 
i Gaerdydd, Cymru, y Deyrnas Unedig  
a’r byd’. 

 

Yr Athro Colin Riordan
Is-Ganghellor

Adolygiad Strategol Blynyddol

Cyflwyniad
gan yr Is-Ganghellor

Roedd blwyddyn academaidd 2016-17 ymhlith y mwyaf cythryblus a gofiaf 
yn fy mywyd proffesiynol. Creodd y bleidlais Brexit ym mis Mehefin 2016 
elfennau o ansicrwydd ar gyfer holl brifysgolion y Deyrnas Unedig, gan 
gynnwys sefyllfa ein staff sy’n ddinasyddion yr UE, recriwtio myfyrwyr o’r 
UE, cyllid ymchwil yr UE a rhwydweithiau, yn ogystal â dyfodol Cronfeydd 
Strwythurol yr UE, sy’n cyfrif am tua 25% o’r cyllid a ddaw i brifysgolion  
yng Nghymru.  
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Cymeradwyo Canolfan 
Bywyd y Myfyrwyr gwerth 
£50m  
Yn ystod y flwyddyn cafodd y 
Brifysgol ganiatâd cynllunio i 
ddechrau codi adeilad nodedig 
gwerth £50m yng nghanol Campws 
Cathays.
Mae Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn 
rhan o fuddsoddiad mawr ym mhrofiad 
myfyrwyr ac yn rhan o’r gwaith mwyaf ers 
cenhedlaeth i uwchraddio’r campws.

Mae’n brosiect partneriaeth ag Undeb y 
Myfyrwyr, ac yn ymateb i geisiadau gan 
fyfyrwyr am wasanaethau a lleoedd dysgu 
ac astudio gwell.

Bydd yr adeilad newydd yn creu canolfan 
ar gyfer ein gwasanaethau cefnogi 
myfyrwyr, ac yn cynnig mannau dysgu 
cymdeithasol modern, hyblyg a darlithfa 
550-sedd gyfoethog ei thechnoleg.

Ehangu’r Academi 
Meddalwedd Genedlaethol 
Mae Academi Meddalwedd 
Genedlaethol y Brifysgol yn ehangu 
gan ymsefydlu mewn swyddfeydd 
newydd yng Nghasnewydd yn barod 
ar gyfer blwyddyn academaidd 
2018/19.
Bydd symud yn fodd i ddarparu ar gyfer 
y garfan gynyddol o fyfyrwyr sy’n dewis 
astudio am radd yn yr Academi, sy’n 
cynnig rhaglen arloesol ac unigryw wedi ei 
chanolbwyntio ar ymgysylltu â diwydiant.

Bydd yr academi, sydd ar hyn o bryd 
â’i lleoliad yn adeilad The Platform yng 
Nghasnewydd, yn ymsefydlu yng Ngorsaf 
Wybodaeth Cyngor Dinas Casnewydd yn 
hen orsaf reilffordd y ddinas.

Bydd y cyfleusterau newydd yn galluogi’r 
Academi i ehangu ei chyfleusterau dysgu 
a chyflawni un o’i phrif amcanion, sef rhoi 
gofod astudio sy’n dynwared amgylchedd 
y gweithle i fyfyrwyr, ac sydd hefyd yn 
cymathu arferion gweithio’r diwydiant.

Sêr y dyfodol ym maes MRI 
microstrwythurol 
Mae tri o sêr dawnus y dyfodol ym 
maes MRI microstrwythurol wedi 
cael cymrodoriaethau i astudio yng 
Nghanolfan Ymchwil Delweddu’r 
Ymennydd Prifysgol Caerdydd 
(CUBRIC).
Bydd Maxime Chamberland (Prifysgol 
Sherbrooke, Quebec), Erika Raven 
(Prifysgol Georgetown, Washington DC), a 
Chantal Tax (Canolfan Feddygol Utrecht, 
Utrecht) yn dechrau eu cymrodoriaethau 
eleni yn y ganolfan fodern sydd newydd ei 
hadeiladu.

Enillodd Dr Chamberland gymrodoriaeth 
gan Gyngor Peirianneg ac Ymchwil y 
Gwyddorau Naturiol (NSERC) Canada i 
ddatblygu offer rhyngweithiol a chyflym 
ar gyfer archwilio ffibrau a chysylltedd 
yr ymennydd, a daeth i’r brig yn rownd y 
ceisiadau. 

Cafodd Dr Tax Gymrodoriaeth Rubicon 
gan Sefydliad Ymchwil Wyddonol yr 
Iseldiroedd (NWO). Daeth hithau hefyd 
i’r brig yn ei rownd am ei chynnig i 
ddefnyddio graddiannau cryf iawn mewn 
MRI aml-foddol er mwyn cynnal asesiad o 
microstrwythur sylwedd gwyn.

Enillodd Dr Raven yr unig gymrodoriaeth 
gan Marshall Sherfield o UDA i edrych ar 
faint o haearn sydd ym meinweoedd yr 
ymennydd, a sut mae hyn yn effeithio ar 
wybyddiaeth.

Prifysgol Caerdydd yn 
agor ystafell efelychu 
ddeintyddol £2m 
Bydd myfyrwyr yn Ysgol 
Deintyddiaeth y Brifysgol nawr yn 
gallu manteisio ar ystafell efelychu 
newydd sbon sydd â’r cyfarpar 
diweddaraf ar gyfer ymarfer pob 
agwedd ar ddeintyddiaeth.
Bydd y cyfleuster hyfforddiant blaengar, 
a agorwyd gan Vaughan Gething AC, 
Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Iechyd, 
Lles a Chwaraeon ym mis Rhagfyr 2016, 
yn galluogi deintyddion, therapyddion 
deintyddol a hylenwyr deintyddol o 
dan hyfforddiant i ymarfer triniaethau 
ar fodelau cyn gweithio mewn clinigau 
cleifion.

Bydd yr ystafell ar ei newydd wedd 
yn galluogi’r Ysgol i barhau i fodloni 
rheoliadau’r Cyngor Deintyddol 
Cyffredinol er mwyn diogelu cleifion, a 
bydd yn gwella profiad y myfyrwyr yn 
sylweddol.

Cartref newydd i’r Ysgol 
Newyddiaduraeth, y 
Cyfryngau ac Astudiaethau 
Diwylliannol 
Bydd Ysgol Newyddiaduraeth, 
Cyfryngau ac Astudiaethau 
Diwylliannol y Brifysgol yn symud i 
adeilad modern yn Sgwâr Canolog 
Caerdydd, yn ymyl y darlledwr 
cenedlaethol BBC Cymru.
Bydd symud i Rif 2 yn y Sgwâr Canolog 
yn 2018/19 yn creu rhyngwyneb 
diwydiant-academaidd, ac yn sicrhau 
bod yr Ysgol mewn safle creiddiol fel 
rhan o amgylchedd cyfryngau bywiog yng 
nghanol dinas Caerdydd.

Mae’r Ysgol eisoes wedi’i chydnabod ar 
draws y byd am ei rhagoriaeth ym maes 
addysg ac ymchwil, a bydd adleoli’r 
Ysgol yn meithrin cysylltiadau cryfach â’r 
diwydiant, gan roi hwb i gyflogadwyedd 
myfyrwyr trwy ddarparu mynediad 
uniongyrchol i sefydliadau cyfryngau 
o bwys ym maes newyddiaduraeth, yn 
ogystal â’r diwydiannau creadigol a 
diwylliannol.

Mae’r adleoli’n rhan o fuddsoddiad 
ehangach o £260m gan y Brifysgol i 
drawsnewid profiad ei myfyrwyr. Bydd 
y Brifysgol yn buddsoddi cyfanswm o 
£600m i ddarparu cyfleusterau o’r radd 
flaenaf, yn y cyfnod mwyaf o uwchraddio 
campws ers cenhedlaeth.

. . . rhan o’r gwaith 
uwchraddio mwyaf 
ers cenhedlaeth.

Addysg
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Canolfan Ymchwil 
Dementia £13m  
Bydd gan y Brifysgol rôl bwysig ym 
menter ymchwil fwyaf y DU ym maes 
dementia drwy lansio canolfan 
ymchwil dementia £13m ym mis 
Ebrill 2017.
Gyda’r posibilrwydd o gael £17m yn 
rhagor o arian ymchwil dros y pum 
mlynedd nesaf, Sefydliad Ymchwil 
Dementia’r DU ym Mhrifysgol Caerdydd 
fydd y buddsoddiad mwyaf erioed mewn 
astudiaethau gwyddonol ym maes 
dementia yng Nghymru.

Mae’r ganolfan ymchwil newydd yng 
Nghymru’n un o chwe chanolfan yn y DU a 
bydd yn rhan bwysig o Sefydliad Ymchwil 
Dementia y DU (UK DRI), menter newydd 
gwerth £250m sydd wedi’i hariannu 
gan y Gymdeithas Ymchwil Feddygol, 
Cymdeithas Alzheimer ac Ymchwil 
Alzheimer y DU. Ei nod yw canfod ffyrdd o 
ganfod, trin ac atal dementia a gofalu am 
bobl sy’n dioddef o’r cyflwr. 

Mae’r canolfannau newydd yn 
fuddsoddiad pwysig gan UK DRI gan 
fod cyfanswm o £55m yn cael ei roi i 
ganolfannau ar gyfer rhaglenni sylfaen ac 
adnoddau.

Canolfan £6m i helpu i 
fynd i’r afael â heriau polisi 
o bwys 
Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd 
y Brifysgol y bydd yn gartref i 
ganolfan ymchwil newydd a gostiodd 
£6m. Bydd y ganolfan yn gwneud yn 
siŵr bod y dystiolaeth orau ar gael 
i lywodraethau a gwasanaethau 
cyhoeddus i’w helpu i fynd i’r afael â 
phrif heriau polisi yr oes sydd ohoni.
Mae Llywodraeth Cymru a’r Cyngor 
Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol 
(ESRC) wedi ariannu Canolfan Polisi 
Cyhoeddus Cymru am bum mlynedd 
a bydd ganddi rôl bwysig wrth annog 
ymarfer proffesiynol a pholisïau i gael eu 
llunio ar sail tystiolaeth.

Drwy weithio gydag arbenigwyr o 
brifysgolion ar draws y Deyrnas Unedig 
ac yn rhyngwladol, bydd y Ganolfan yn 
ymgymryd â dwy raglen waith wahanol 
ond cysylltiedig ar gyfer Gweinidogion 
Cymru a gwasanaethau cyhoeddus, er 

mwyn mynd i’r afael â materion polisi 
allweddol, gan gynnwys Brexit, cefnogi twf 
a ffyniant, cau’r bwlch cyrhaeddiad ym 
myd addysg, a dull ariannu’r gwasanaeth 
iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Uwchgyfrifiadura ar draws 
Cymru a Gorllewin Lloegr
Dadorchuddiodd Cynghrair GW4 
uwchgyfrifiadur ARM cyntaf y byd 
yn lansiad y Ganolfan Ymchwil 
Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol 
ym mis Mawrth 2017 yn amgueddfa 
wyddoniaeth Thinktank yn 
Birmingham.
Cafodd Cynghrair GW4, ynghyd â Cray 
Inc a’r Swyddfa Dywydd, £3m gan y 
Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau 
Ffisegol i gyflenwi gwasanaeth cyfrifiadura 
perfformiad uchel Haen 2 newydd a fydd 
o fudd i wyddonwyr ledled y DU.

Mae’r uwchgyfrifiadur, a elwir ‘Isambard’ 
ar ôl y peiriannydd enwog o Oes Victoria, 
Isambard Kingdom Brunel, yn galluogi 
ymchwilwyr i ddewis y system caledwedd 
orau ar gyfer eu problem wyddonol 
benodol, gan arbed amser ac arian.

Mae GW4 yn gynghrair rhwng prifysgolion 
Caerdydd, Caerfaddon, Bryste a 
Chaerwysg.

Datod dirgelion yr 
ymennydd dynol 
Mae’r sganiau mwyaf manwl o’r 
ffordd mae’r ymennydd dynol wedi’i 
ffurfio’n cael eu cynhyrchu yng 
Nghanolfan Delweddu Ymchwil 
yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd 
(CUBRIC). 
Mae CUBRIC yn dod ag arbenigedd 
ynghyd sydd wedi galluogi Prifysgol 
Caerdydd i ennill ei phlwyf fel un o’r 
tair prifysgol orau yn y DU ym meysydd 
Seicoleg, Seiciatreg a Niwrowyddoniaeth, 
ochr yn ochr â phrifysgolion Rhydychen a 
Chaergrawnt.

Mae’r Ganolfan £44m, a gynlluniwyd 
gan gwmni pensaernïol a thechnoleg 
rhyngwladol IBI Group, ac a adeiladwyd 
gan gwmni adeiladu BAM, bedair 
gwaith yn fwy na chyfleusterau ymchwil 
delweddu’r ymennydd presennol y 
Brifysgol. Mae ganddi beth o’r offer 
niwroddelweddu gorau yn y byd i helpu i 

ddatrys dirgelion yr ymennydd dynol.

Mae’r cyfleuster newydd wedi’i ariannu’n 
rhannol gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau 
Ffisegol a Pheirianneg, Cronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth 
Cymru, y Cyngor Ymchwil Feddygol, 
Ymddiriedolaeth Wellcome, Llywodraeth 
Cymru a Sefydliad Wolfson.

Gyda’i gilydd, mae’r buddsoddiadau hyn 
yn cefnogi arloesedd ym maes ymchwil 
delweddu’r ymennydd o’r radd flaenaf, 
gan gynnwys creu swyddi ymchwil hynod 
fedrus yng Nghymru.

Prosiect ynni £24m gyda 
chefnogaeth yr UE yn 
dechrau arni yng Nghymru
Mae prosiect gwerth miliynau o 
bunnoedd, a allai drawsnewid sector 
ynni’r Deyrnas Unedig a mynd i’r 
afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n 
wynebu cymdeithas ar hyn o bryd, 
wedi cychwyn yng Nghymru.
Mae prosiect £24m FLEXIS, dan 
arweiniad Prifysgol Caerdydd, yn crynhoi 
arbenigedd o wahanol brifysgolion Cymru 
i hwyluso’r broses o bontio i ddyfodol 
carbon isel mewn modd fforddiadwy, 
cynaliadwy a chymdeithasol dderbyniol.

Bydd y prosiect pum mlynedd, sy’n cael ei 
gefnogi gan yr UE, yn ceisio datrys cyfres 
amrywiol, cymhleth a rhyng-ddibynnol 
o heriau, sy’n amrywio o storio ynni i 
ddatgarboneiddio a thlodi tanwydd.

Bydd y prosiect yn edrych yn benodol ar 
sut gellir integreiddio ffynonellau ynni 
newydd, carbon isel i’r grid ynni, a sut gall 
y grid ei hun ymdopi â llif eithafol o ynni 
i’r system mewn mannau niferus ac ar 
adegau ar hap.

Erbyn 2020, disgwylir i Gymru sicrhau 
dros £20m o incwm ymchwil gystadleuol 
ychwanegol o ganlyniad i FLEXIS.

Ymchwil
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1. Ymgais i leihau nifer y 

marwolaethau ar y ffyrdd yn 
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Mapio Economi Greadigol 
Caerdydd 
Mae’r Brifysgol wedi cynhyrchu map 
manwl o weithlu economi greadigol 
Caerdydd. Nododd yr ymchwil a 
gynhaliwyd gan y Tîm Economi 
Greadigol, 2,788 o gwmnïau, 
sefydliadau a gweithwyr llawrydd 
creadigol yng Nghaerdydd a’r 
wardiau cyfagos.
Mae Mapio Economi Greadigol Caerdydd 
yn cyd-fynd â ffurfio Rhwydwaith Caerdydd 
Greadigol. Mae gan y rhwydwaith 800 
o aelodau sy’n bobl yn gweithio mewn 
sefydliadau, busnesau a swyddi creadigol 
yng Nghaerdydd a’r ddinas-ranbarth.

Yn dilyn cyhoeddi’r gwaith hwn, mae 
Caerdydd Greadigol yn bwriadu gweithio 
gyda’r rhwydwaith a’r aelodau sefydlu 
BBC Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru 
a Chyngor Dinas Caerdydd i alluogi a 
chwyddo economi greadigol y brifddinas.

Interniaethau yn y Brifysgol 
yn torri tir newydd 
Mae un ar ddeg o bobl ifanc sydd ag 
anableddau dysgu a/neu awtistiaeth 
wedi graddio o interniaethau ym 
Mhrifysgol Caerdydd fel rhan o 
brosiect SEARCH.
Mae’r rhaglen nodedig ryngwladol hon yn 
darparu interniaethau a chyfleoedd dysgu i 
bobl ifanc ag anableddau.

Caerdydd yw’r cyntaf yng Nghymru i 
ymwneud â’r rhaglen, ac mae’n enghraifft 
o bartneriaethau’r Brifysgol ar draws 
y sectorau addysg ac elusennol, gyda 
Choleg Caerdydd a’r Fro, ELITE SEA Ltd 
ac Anabledd Dysgu Cymru’n cydweithio i 
sicrhau bod y prosiect yn llwyddiant.

Mae Prosiect SEARCH yng Nghaerdydd 
yn rhan o brosiect ehangach Ymgysylltu i 
Newid, a gyllidir gan Gronfa’r Loteri Fawr 
mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

Drwy gymryd rhan yn y cynllun, mae 
pedwar o’r interniaid wedi sicrhau 
cyfleoedd cyflogaeth ar draws y Brifysgol 
gan roi’r cyfle iddynt roi’r sgiliau a’r profiad 
gwaith y maent wedi’u hennill ar waith.

Ymgais i leihau nifer y 
marwolaethau ar y ffyrdd yn 
Namibia 
Mae Prosiect Phoenix y Brifysgol yn 
arwain hyfforddiant hanfodol a fydd 
yn achub bywydau i swyddogion 
yr heddlu yn Namibia. Bydd yn 
helpu i fynd i’r afael â’r cyfraddau 
marwolaeth uchel iawn sydd ar 
ffyrdd y wlad.
Mae meddygon o GIG Cymru wedi cynnal 
yr hyfforddiant, gyda phob swyddog 
Heddlu yn cael hyfforddiant cyn treialu ym 
mhrifddinas Namibia, Windhoek.

Mae pecynnau - a ddatblygwyd gan yr Athro 
Judith Hall gyda phartneriaid ym Mhrifysgol 
Metropolitan Caerdydd, Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol Cymru a BCB International - wedi 
cael eu profi yn y maes yn Zambia drwy 
elusen Mamau Affrica yr Athro Hall, gyda 
chymorth gan Wasanaeth Ambiwlans 
Cymru ac ymatebwyr cyntaf yng Nghymru. 

Mae’r Ganolfan Frenhinol ar gyfer 
Meddygaeth Amddiffyn a’r Groes Goch 
Ryngwladol wedi helpu hefyd gyda’r gwaith 
profi a datblygu.

Parhau i gefnogi’r Hanner 
Marathon 
Mae Prifysgol Caerdydd wedi 
ymrwymo i barhau i gefnogi Hanner 
Marathon Caerdydd fel prif noddwr. 
Yn dilyn llwyddiant bythgofiadwy Hanner 
Marathon Prifysgol Caerdydd/y Byd, lle 
llwyddodd Geoffrey Kamworor i gael y 
gorau ar Syr Mo Farah, gyda thros 16,000 
o bobl yn “Rhedeg yn ôl-troed y goreuon”, 
bydd y Brifysgol yn parhau i noddi teitl y 
ras tan o leiaf 2020.

Cymerodd 25,000 o redwyr, y nifer uchaf 
erioed, ran yn y digwyddiad yn 2017 
ac roedd cannoedd o staff, myfyrwyr a 
chynfyfyrwyr yn eu plith a redodd i godi 
arian ar gyfer ymchwil y Brifysgol.

Mae’r Brifysgol wedi gwneud y mwyaf 
o’i pherthynas â’r ail hanner marathon 
mwyaf yn y DU i annog rhedwyr i 
gefnogi ei hymchwil barhaus i ganser a 
niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl.

Prosiect y pafiliwn yn cael 
hwb arian loteri 
Mae un o bum Prosiect Ymgysylltu 
Blaenllaw Prifysgol Caerdydd, y Porth 
Cymunedol, wedi llwyddo yn ei gais 
am grant o £50,000 gan y Gronfa 
Loteri Fawr i ddatblygu syniadau ar 
gyfer adnewyddu ac ehangu Pafiliwn 
Grange, hen bafiliwn a llain fowlio 
yng nghanol Grangetown, Caerdydd.
Mae Porth Cymunedol Prifysgol Caerdydd 
wedi sicrhau un o naw grant cychwynnol o 
hyd at £50,000 yr un i helpu prosiectau i 
ddatblygu eu syniadau, cyn iddynt gyflwyno 
ceisiadau datblygedig yn yr ail gyfnod 
ariannu, gyda’r nod o sicrhau grantiau 
gwerth rhwng £300,000 a £1,150,000. 

Dros y tair blynedd diwethaf, mae Porth 
Cymunedol, sy’n cefnogi’r gwaith o 
ddatblygu cyfleoedd ymchwil, dysgu a 
gwirfoddoli yn Grangetown, wedi gweithio 
gyda grwpiau preswylwyr Grangetown, sef 
Prosiect Pafiliwn Grange a Gweithredu 
Cymunedol Grangetown, er mwyn 
adnewyddu’r hen Bafiliwn Bowlio Gerddi 
Grange a’i drawsnewid i fod yn lleoliad 
ffyniannus ar gyfer y gymuned gyfan.

Presenoldeb amlwg yn yr 
Eisteddfod
Fel rhan o bresenoldeb sylweddol y 
Brifysgol yn Eisteddfod Genedlaethol 
2016 a 2017, gwelwyd arbenigwyr 
yn trin a thrafod effaith cyfnod 
gwleidyddol ffrwydrol ar Gymru.
Trafodwyd canlyniadau Brexit mewn 
digwyddiadau oedd yn canolbwyntio ar 
wleidyddiaeth. Roedd y rhain yn ategu 
gweithgareddau’r Brifysgol oedd yn 
edrych ar yr iaith Gymraeg, diwylliant a 
threftadaeth.

Meddai’r Athro Colin Riordan, Is-
Ganghellor: “Rydym yn hynod o falch o fod 
yn Brifysgol yng Nghymru sy’n cyfrannu’n 
enfawr i’n gwlad yn economaidd, yn 
gymdeithasol ac yn ddiwylliannol.

“Yr Eisteddfod Genedlaethol yw un o’r 
tlysau yng nghoron Cymru ac mae’n bleser 
i ni chwarae rhan fawr bob blwyddyn.”

Ymgysylltu
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Cyflwyno Cymru i’r Byd 
Llofnododd y Brifysgol gytundeb 
partneriaeth gyda Phrifysgol 
Xiamen yn Tsieina ym mis 
Tachwedd 2016 i gynyddu 
ymchwil ar y cyd, rhannu arferion 
gorau ym myd addysg, a chreu 
mwy o gyfleoedd i gyfnewid 
myfyrwyr a staff.
Mae manteision y cytundeb newydd yn 
cynnwys datblygu hyfforddiant ar y cyd 
ar gyfer ymchwilwyr drwy gyd-oruchwylio 
myfyrwyr doethurol, yn ogystal â chronfa 
ar y cyd i roi £1.2m o arian sbarduno ar 
gyfer y prosiectau ymchwil cydweithredol 
sy’n gallu denu arian allanol a chreu 
cysylltiadau masnach newydd i Gymru.

Llofnodwyd y cytundeb gan Arlywydd 
Zhu o Brifysgol Xiamen a’r Athro Colin 
Riordan, yr Is-Ganghellor, gyda Phrif 
Weinidog Cymru yn bresennol.

Ysgoloriaeth glodfawr 
Fulbright i fyfyriwr 
Mae Jac Larner, myfyriwr PhD 
yng Nghanolfan Llywodraethiant 
Cymru, wedi derbyn Gwobr 
Pob-Disgyblaeth Fulbright i’w 
alluogi i ymchwilio ym Mhrifysgol 
Michigan.
Mae Fulbright yn darparu’r unig raglen 
ysgoloriaeth ddwyochrog drawsiwerydd, 
gan gynnig Gwobrau ar gyfrer astudio 
neu ymchwilio mewn unrhyw faes, mewn 
unrhyw brifysgol achrededig yn yr Unol 
Daleithiau neu’r DU.

Mae grantiau nodweddiadol yn cynnwys 
lwfans cynhaliaeth a/neu gyfraniad at 
ffioedd dysgu. Mae ysgolheigion Fulbright 
yn derbyn cymorth gweinyddol a rhaglen 
addysg ddiwylliannol gan gynnwys: 
prosesu fisa, cyfarwyddyd cynhwysfawr 
cyn ymadael, cyfleoedd cyfoethogi yn 
yr Unol Daleithiau, sesiwn ailfynediad 
a chyswllt â rhwydwaith byd-eang o 
gynfyfyrwyr.

Gwaith yn mynd rhagddo ar 
deml Indiaidd a ddyluniwyd 
yng Nghymru 
Ar ôl bron i wyth mlynedd o 
ddylunio a chynllunio, dechreuodd 
y gwaith adeiladu ym mis Mehefin 
2017 ar deml Indiaidd hynafol 
a ddyluniwyd gan yr Athro Adam 
Hardy o Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru.
Mae’r deml yn cael ei hadeiladu yn 
Ventakapura sydd yn nhalaith Karnataka 
yn India, a chafodd ei chomisiynu gan Sri 
Kalyana Venkateshwara Hoysala drwy 
isadran ymchwil a datblygu masnachol 
y Brifysgol. Mae’n fynegiant newydd 
o arddull hynafol Hoysala a ddaeth i’r 
amlwg rhwng yr 11eg a’r 14eg ganrif yn 
nhalaith Karnataka yn ne-orllewin India. 
Pan fydd y deml wedi’i hadeiladu, bydd 
yn adfywio traddodiadau diwylliannol 
y rhanbarth, yn dod yn ganolfan 
grefyddol ac yn rhoi lle ar gyfer cynnal 
perfformiadau canu a dawnsio. Bydd 
hefyd yn rhoi lle ar gyfer y miloedd o 
addolwyr a thwristiaid sy’n ymweld bob 
blwyddyn.

Dyddiaduron jyngl Borneo 
Mae gwaith gwyddonwyr sy’n 
ceisio diogelu bywyd gwyllt ym 
Malaysia yng Nghanolfan Maes 
Danau Girang y Brifysgol yn 
Borneo wedi’i arddangos mewn 
cyfres newydd ar-lein.
Mae’r cyfleuster cydweithredol ar gyfer 
ymchwil a hyfforddiant, a reolir mewn 
partneriaeth gydag Adran Bywyd Gwyllt 
Sabah yn cynnwys tîm ymroddgar o 
wyddonwyr ymchwil rhyngwladol, a 
myfyrwyr sy’n dechrau ar Gwrs Maes 
Bioamrywiaeth unigryw y Brifysgol.

Yn ogystal â darparu rhaglenni allgymorth 
ac ymwybyddiaeth i gymunedau lleol ar 
blanhigfeydd eco-dwristiaeth ac olew 
palmwydd, mae’r ganolfan yn defnyddio 
cyfleusterau o safon fyd-eang ac 
adnoddau technolegol arloesol ar gyfer 
cadwraeth gymwysedig ecosystemau 
trofannol ar draws tirwedd dameidiog. 

Mae’r gyfres 10 rhan ar gael i’w gweld ar 
dudalen Facebook Danau Girang ac yn 
Scubazoo.tv

Buddsoddiad o Tsieina 
mewn ymchwil fiofeddygol 
Mae’r Brifysgol wedi ymuno â 
Realcan, darparwr gwasanaeth 
biofeddygol blaenllaw yn Tsieina, 
i archwilio cyfleoedd ymchwil 
mewn canser, biosystemau 
integreiddiol, niwrowyddoniaeth, 
imiwnoleg, haint a llid, ac iechyd y 
boblogaeth.
Bydd Realcan, sy’n gweithredu’n bennaf 
yn Tsieina, yn darparu cyllid o £1m dros 
gyfnod o dair blynedd i fyfyrwyr PhD greu 
partneriaethau gyda chlinigwyr blaenllaw, 
gwyddonwyr biofeddygol a chymrodyr 
ymchwil y Brifysgol.

Mae’r bartneriaeth yn un o tua 40 mae’r 
Brifysgol wedi’u meithrin ar draws Tsieina, 
gan gynnwys cydweithio â Phrifysgol 
Peking ac Ysbyty Cyfeillgarwch Beijing 
(Prif Brifysgol Meddygaeth), fel rhan 
o Ymchwil Feddygol Gydweithredol 
Caerdydd Tsieina (CCMRC) sy’n 
canolbwyntio ar ymchwil oncoleg.

Rhyngwladol

. . . Pan fydd 
wedi’i adeiladu, 
bydd yn adfywio 
traddodiadau 
diwylliannol y 
rhanbarth . . .
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Campws Arloesedd wedi’i 
Gymeradwyo 
Cymeradwyodd Cyngor Dinas 
Caerdydd gam diweddaraf 
Campws Arloesedd y Brifysgol ym 
mis Tachwedd 2016.
Bydd dau adeilad newydd yn dod ag 
ymchwilwyr a’r sector preifat, cyhoeddus 
a thrydydd sector ynghyd i greu 
cynhyrchion, polisïau a gwasanaethau 
newydd.

Bydd y Cyfleuster Ymchwil Trosiadol yn 
cynnwys y Sefydliad Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd a Sefydliad Catalysis 
Caerdydd, sydd ill dau’n gweithio gyda 
diwydiant ar heriau technolegol a 
chynaladwyedd mawr.

Bydd Arloesedd Canolog yn cynnwys 
gofod swyddfa a labordy, cymorth busnes 
dynodedig a Pharc Ymchwil y Gwyddorau 
Cymdeithasol, gan greu canolbwynt 
ar gyfer mentrau masnachol newydd 
a datrysiadau creadigol i broblemau 
cymdeithas.

Hwb ariannol o £13m 
gan yr UE ar gyfer 
Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd 
Ym mis Ionawr 2017, mae 
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 
£13m o arian yr UE i helpu i osod 
y Sefydliad Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd ar flaen y gad o ran 
technolegau’r 21ain ganrif.
Bydd y cyllid yn helpu’r Sefydliad i 
adeiladu, sicrhau cyfleusterau a rhedeg 
ystafell lân fodern i wasanaethu diwydiant 
lled-ddargludyddion cyfansawdd y 
rhanbarth gyda chyfleusterau saernïo 
arloesol.

Bydd y Sefydliad yn troi ymchwil ei 
labordai yn gynhyrchion a gwasanaethau 
drwy weithio gyda phartneriaid 
masnachol i arwain y gwaith o ddatblygu 
un o dechnolegau galluogi allweddol  
y byd.

Lansio cronfa arloesedd 
newydd 

Cafodd cronfa newydd gwerth 
£5m ei lansio ym mis Chwefror 
2017 i helpu i ddarparu 
gwasanaethau gwell ac arbed 
arian yn y sector cyhoeddus yng 
Nghymru.
Mae cronfa Arloesedd i Arbed yn 
bartneriaeth unigryw rhwng Llywodraeth 
Cymru ac Y Lab - sydd ei hun yn 
bartneriaeth rhwng y Brifysgol a’r elusen 
arloesedd Nesta - a bydd yn cydweithio’n 
agos gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru.

Bydd y gronfa newydd yn darparu cyllid 
a gaiff ei ad-dalu ac na chaiff ei ad-
dalu, yn ogystal â chymorth ar wahân i 
arian, i helpu gwasanaethau cyhoeddus 
a thrydydd sector Cymru. Bydd cyllid 
na chaiff ei ad-dalu yn cynorthwyo 
sefydliadau i greu prototeipiau, profi a 
datblygu newidiadau cymhleth ac  
arloesol i’r ffyrdd y caiff gwasanaethau  
eu cyflenwi.

Prifysgol Caerdydd yn 
ymuno â’r 40 o brifysgolion 
mwyaf arloesol yn Ewrop
Mae Prifysgol Caerdydd wedi codi 
naw o safleoedd i safle 36 yn y 
100 o Brifysgolion Mwyaf Arloesol 
yn Ewrop.
Mae’r Brifysgol wedi llwyddo i aros yn yr 
8fed safle yn y DU, yn ôl ail restr flynyddol 
Reuters a gyhoeddwyd ym mis Mai 2017.

Mae rhestr Reuters yn nodi’r sefydliadau 
addysg sy’n gwneud y mwyaf i hybu 
gwyddoniaeth, dyfeisio technolegau 
newydd, a helpu i ysgogi’r economi  
fyd-eang.

Mae’r gynghrair yn seiliedig ar ddata 
gan gynnwys papurau academaidd, 
ceisiadau patent, dyfyniadau diwydiannol 
a chydweithio diwydiannol.

Y Brifysgol yn rhoi hwb o  
£3 biliwn i economi’r DU  
Mae’r Brifysgol yn cyfrannu bron 
£3 biliwn i economi’r DU, ac 
mae ymchwil wedi dangos bod 
prifysgolion ymchwil-ddwys y DU yn 
cyfrannu bron £87bn i economi’r DU.
Yn ôl y ffigurau diweddaraf (2014-
15), £2.918bn oedd cyfanswm effaith 
economaidd Caerdydd yn economi’r DU. 
Mae hyn 9.3% neu’n £248m yn uwch o’i 
gymharu â’r £2.670bn a gynhyrchwyd yn 
2012-13, yn ôl adroddiad annibynnol gan 
London Economics.

Mae cyfraniad y Brifysgol i economi Cymru 
wedi cynyddu yn unol â’r ffigur ar gyfer 
y DU – o £2,037bn yn 2012-13 i tua 
£2,205bn yn 2014-15.

Mewn astudiaeth ar wahân gan 
London Economics, daeth i’r amlwg fod 
prifysgolion ymchwil-ddwys Grŵp Russell 
wedi cyfrannu £86.8bn yn 2015/16 yn 
ogystal â chefnogi cyfanswm o 261,000 o 
swyddi cyfwerth ag amser llawn.

Yn ôl yr adroddiad am Brifysgol Caerdydd, 
roedd y Brifysgol wedi cefnogi dros 11,000 
o swyddi: 5,516 o weithwyr cyfwerth ag 
amser llawn ynghyd â 5,795 o swyddi eraill. 

Llwyddodd y gweithgarwch ymchwil yn 
unig i ychwanegu £664.1m at gyfraniad 
y Brifysgol i economi’r DU (sy’n cyfateb i 
23% o gyfanswm effaith economaidd y 
Brifysgol).

Dangosodd yr astudiaeth hefyd fod 
Caerdydd erbyn hyn yn creu £6.36 am bob 
£1 mae’n ei gwario o’i gymharu â £6.26 
yn 2012-13.

Arloesedd
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Mae dyngarwch yn elfen allweddol o lwyddiant Prifysgol Caerdydd, 
ynghyd â’n cenhadaeth i greu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu er 
budd pawb. 
Drwy eu rhoddion a’u gwaith codi arian 
ar ran Caerdydd, mae rhoddwyr o bob 
cefndir wedi galluogi newid trawsnewidiol 
yn y Brifysgol. Mae rhoddwyr yn cefnogi 
ymchwil hanfodol ym Mhrifysgol Caerdydd 
fydd yn helpu i ddatrys heriau mwyaf 
cymdeithas; ac adeiladu diwylliant 
myfyrwyr o ragoriaeth, cyflogadwyedd a 
lles fel y gall myfyrwyr Caerdydd gredu 
bod unrhyw beth yn bosibl.

Yn 2016-17 yn unig, y flwyddyn orau 
erioed i weithgareddau dyngarol Prifysgol 
Caerdydd, addunedodd dros 775 o 
gynfyfyrwyr Caerdydd, staff, cyfeillion, 
ymddiriedolaethau a sefydliadau £4.5m 
mewn rhoddion newydd i gefnogi 
amrywiaeth o brosiectau. 

Mae rhodd arbennig gan Ymddiriedolaeth 
Hodge yn dod ag arbenigwyr blaenllaw at 
ei gilydd ym meysydd niwrowyddoniaeth 
ac imiwnoleg, ac yn helpu ymchwilwyr 
Caerdydd i ddeall yn well pam fod 
cyflyrau sy’n anablu fel clefyd Alzheimer 
a sgitsoffrenia’n datblygu, gan gynnwys 
pa ffactorau sy’n achosi iddynt wneud 
cynnydd. Mae adduned o £1m wedi 
sefydlu Canolfan Hodge ar gyfer 
Imiwnoleg Niwroseiciatrig, a thros y pedair 
blynedd nesaf bydd yn darparu cyllid ar 
gyfer Uwch-Gymrodoriaeth, chwe PhD 
Sefydliad Hodge, pum astudiaeth ymchwil 
beilot, cyllid cychwynnol ar gyfer syniadau 
newydd arloesol, a chyfres o ddarlithoedd 
cyhoeddus.

2016-17 hefyd oedd ail flwyddyn Cylch 
Caerdydd, cylch rhoddwyr Caerdydd 
sy’n cydnabod rhoddion o £1,000 neu 
fwy mewn blwyddyn academaidd. Yn 
2016-17, 53, cododd 53 o roddwyr Cylch 
Caerdydd dros £1.7m; mae’r unigolion 
hael hyn yn ysbrydoli eraill drwy effaith eu 
rhoddion. 

Parhaom ni i groesawu aelodau newydd 
i #TîmCaerdydd, rhaglen codi arian 
gymunedol y Brifysgol sy’n gwahodd staff, 
myfyrwyr, cynfyfyrwyr a chyfeillion i godi 
arian ar gyfer ymchwil y Brifysgol i ganser, 
a niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl. 
Cododd 160 o redwyr #TîmCaerdydd yn 
Hanner Marathon Prifysgol Caerdydd/
Caerdydd yn agos i £32,000 ym mis 
Hydref 2016; a rhwng mis Tachwedd 

2016 a mis Gorffennaf 2017, ymunodd 
350 o redwyr eraill â #TîmCaerdydd wrth 
iddynt baratoi ar gyfer hanner marathon 
Hydref 2017. Mae’r tîm yn prysur ennill 
cydnabyddiaeth ar draws y ddinas a thu 
hwnt am eu brwdfrydedd a’u llwyddiant. 

Mae Prifysgol Caerdydd yn ddiolchgar 
dros ben i bob rhoddwr. Mae eich 
cefnogaeth barhaus yn helpu i achub, 
newid, a chyfoethogi bywydau yng 
Nghymru a’r tu hwnt.

Dyngarwch

Hoffech chi helpu? 
Ewch i caerdydd.ac.uk/donate i 
gefnogi:

• Profiad, cyflawniad a 
chyflogadwyedd myfyrwyr Caerdydd

• Myfyrwyr PhD yn arloesi o ran 
ymchwil

• Niwrowyddoniaeth ac ymchwil 
iechyd meddwl

• Ymchwil canser

• Ysgol Newyddiaduraeth, y 
Cyfryngau a Diwylliant Caerdydd

• Arloesi: adeiladu cynhyrchion, 
prosesau a pholisïau newydd drwy 
bartneriaethau

• Ymchwil am imiwnedd a llid

Hoffech chi helpu Caerdydd 
mewn ffyrdd eraill? 
Ewch i Caerdydd.ac.uk/alumni/get-
involved i wirfoddoli:

• Byddwch yn llysgennad i’r Brifysgol

• Ewch i Ddiwrnodau Agored i rannu 
eich profiadau ôl-brifysgol gyda 
darpar fyfyrwyr Caerdydd

• Cyflogwch fyfyrwyr talentog 
Caerdydd ar leoliadau gwaith neu 
interniaethau

Cynfyfyrwyr yw hyrwyddwyr a 
llysgenhadon gorau Caerdydd: mae 
croeso cynnes i chi helpu!
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Newidiadau i 
Gynaliadwyedd 
Amgylcheddol
Mae’r Brifysgol wedi cydnabod 
pwysigrwydd strategol 
cynaliadwyedd amgylcheddol. 
Dros yr haf cynhaliwyd nifer o 
grwpiau ffocws er mwyn datblygu 
themâu’r strategaeth. 
Cyfeirir at gynaliadwyedd yn strategaeth 
gyffredinol y Brifysgol, Y Ffordd Ymlaen, 
gan olygu ei fod yn rhan annatod o’n 
gwaith. Un o’r themâu allweddol fydd sut 
gall y Brifysgol leihau plastigau untro.

Mae’r safon amgylcheddol ryngwladol 
ISO 14001 yn cael ei diweddaru. Er 
mwyn gallu parhau i gydymffurfio â hi, 
mae’n rhaid i ni ymgymryd ag ystod o 
weithgareddau gan gynnwys adolygu 
ein grwpiau rhanddeiliaid y tu mewn a’r 
tu allan i’r Brifysgol a dadansoddi cyd-
destun amgylcheddol y Brifysgol. Bydd y 
safonau mwy heriol hyn yn sicrhau bod 
cynaliadwyedd amgylcheddol wedi ei 
ymgorffori ym mhob arfer gweithio, gyda 
rhagor o gyfleoedd i ystyried dadansoddi’r 
cylchred bywyd a sut rydym yn cynnal 
ein busnes. Mae gwelliant parhaus 
cyffredinol ym maes rheoli amgylcheddol 
bellach wedi’i ymgorffori yn niwylliant y 
Brifysgol. 

Ymgysylltu 
Mae Undeb Cenedlaethol y 
Myfyrwyr (NUS) yn cynnal nifer 
o ddulliau ymgysylltu â staff 
a myfyrwyr ar gyfer datblygu 
cynaliadwy, gan gynnwys Effaith 
Werdd.
Cymerodd pump myfyriwr ar hugain a deg 
aelod o staff ran yn y Llwyrddüwch, gan 
archwilio pedwar adeilad lle’r oedd staff 
wedi gadael offer i redeg yn ddiangen ar 
nos Wener.  Mae hyn yn rhan o’n rhaglen 
newid ymddygiad i annog staff a myfyrwyr 
i feddwl am eu gweithredoedd.

Mae’r Brifysgol wedi cynnal Effaith Werdd 
ers pedair blynedd. Cymerodd 38 o 
dimau ran yn 2016/17 a llwyddodd 32 o 
dimau i ennill achrediad efydd neu uwch. 
Roedd y timau hyn yn cynnwys 194 aelod 
o staff, gan gyrraedd 1,673 o bobl yn eu 
hadrannau ehangach. Cwblhawyd 1203 o 
weithredoedd. Dangosodd dadansoddiad 

o bump o’r meini prawf yn unig arbedion 
amcangyfrifedig o £55,277 a 177,979 
kgC02e. Aeth tîm ein cyfleusterau 
campws yn eu blaenau i ennill Gwobr 
Genedlaethol yr NUS ar gyfer Gwelliant 
Amgylcheddol am eu gwaith ‘Arwain y 
ffordd ym maes Bioamrywiaeth ar gyfer 
Prifysgol Caerdydd’.

Canolbwyntiodd yr Wythnos 
Gynaliadwyedd ym mis Mawrth ar ynni 
adnewyddadwy, a chafwyd sgyrsiau ar 
forlynnoedd llanw a phrosiect ynni gwynt 
Rampion.  Parhaodd digwyddiadau i 
annog seiclo - Brecwast Beicio a Dr 
Beic - i fod yn hynod boblogaidd.  Fe 
wnaethom hefyd gynnal ymgynghoriad 
lleol ynghylch map rhwydwaith integredig 
Cyngor Caerdydd a daeth llawer iawn i’r 
digwyddiad. Canolbwyntiodd y diwrnod 
galw heibio ar labordai cynaliadwy 
sy’n darparu’r wybodaeth ddiweddaraf 
ynghylch cyfarpar carbon isel. Rydym 
hefyd wedi datblygu cwrs sefydlu 
cynaliadwyedd sydd ar gael i’r holl staff a 
myfyrwyr.

Masnach Deg
Fe ddathlodd y Brifysgol ei 
dengmlwyddiant fel prifysgol Masnach 
Deg. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi 
ymrwymo i gefnogi, hyrwyddo a defnyddio 
nwyddau Masnach Deg. 

Bydd bwydydd masnach deg ar werth yn 
holl siopau’r campws a byddant yn cael 
eu defnyddio yn yr holl gaffis, bwytai a 
thafarndai ar y campws. 

Carbon
Fe wariodd y prosiect buddsoddi er mwyn 
arbed (sydd wedi’i ariannu’n rhannol 
gan Lywodraeth Cymru) £1.4m rhwng 
Ionawr a Hydref 2016. Ers ei gwblhau, 
mae’n arbed £259k bob blwyddyn, ac 
yn cynhyrchu 1,009 tunnell fetrig yn llai 
o allyriadau CO2e bob blwyddyn. Roedd 
y gwaith yn cynnwys ailosod boeleri, 
diweddaru oergelloedd, gosod goleuadau 
LED newydd, a phaneli solar ffotofoltäig. 
Mae’r paneli solar newydd yn cynhyrchu 
dros 108,000kWh yn flynyddol.

Mae defnydd ar drydan wedi 
cynyddu yn y cyfnod 2016-17 er 
gwaethaf gwaith lleihau allyriadau 
carbon (49,700,000kWh, i fyny o 
47,300,000kWh). Adeilad CUBRIC a’r 
prosiectau ymchwil newydd yn yr Ysgol 
Peirianneg sydd i’w cyfrif yn rhannol am 

y cynnydd hwn. Er gwaethaf y cynnydd 
o ran defnydd, mae CO2e yn parhau i 
ostwng o dan flwyddyn sylfaen 2005/6 
(gan ostwng o 19,500,000kg CO2e i 
17,500,000 kg CO2e)

Lleihau ein Heffaith 
Rydym yn edrych o hyd am 
ffyrdd o leihau ein heffaith 
amgylcheddol. 
Yn 2014, fe wnaethom newid ein 
cyflenwad papur cyffredinol ar gyfer 
argraffu a llungopïo i bapur o’r Cyngor 
Stiwardiaeth Goedwigol (FSC) sydd wedi’i 
ailgylchu 100%. 

Buom hefyd yn gweithio’n galed gyda’n 
cyflenwyr er mwyn sicrhau bod y newid 
hwn yn niwtral o ran cost i’r Brifysgol. 
Eleni, rydym wedi gallu amcangyfrif 
y lleihad o ran effaith amgylcheddol 
o ganlyniad i’r newid hwn: arbedwyd 
oddeutu 184 tunnell o wastraff, 27 
tunnell yn llai o garbon deuocsid a nwyon 
tŷ gwydr eraill, a thros hanner miliwn kWh 
yn flynyddol.

Bioamrywiaeth a’r 
Gymuned
Mae menter sy’n addas i 
wenyn, a gynhaliwyd gan Ysgol 
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol 
y Brifysgol, wedi ennill y categori 
Cynaliadwyedd yng Ngwobrau 
Prifysgolion The Guardian 2017.
http://www.caerdydd.ac.uk/news/
view/cardiff-success-at-guardian-
university-awards

Enillodd Gardd Goffa Chris McGuigan 
o’r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau 
Fferyllol wobr fawr ei bri y Faner Werdd 
Gymunedol yn 2016/17.

http://www.cardiff.ac.uk/news/
view/824349-chris-mcguigan-
memorial-garden-receives-green-flag-
community-award

Mae llawer o waith cadarnhaol 
wedi’i wneud mewn perthynas â 
chynaliadwyedd yn y Brifysgol, ond mae 
llawer rhagor i’w wneud. Mae strategaeth 
newydd y Brifysgol ar gyfer 2018-23, 
sydd i’w lansio ym mis Ionawr, yn addo 
hyrwyddo cynaliadwyedd addysg a 
galluogi myfyrwyr a staff i wneud newid 
ein heffaith amgylcheddol er gwell.

Cynaliadwyedd Amgylcheddol
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Er gwaethaf yr heriau hyn, mae’r Brifysgol 
wedi parhau i ffynnu. Cafodd le ar restr 
uchel ei pharch y 100 uchaf yn Nhabl 
Cynghrair Prifysgolion y Byd yn Awst 
2017. Unwaith eto, mae’r Brifysgol wedi 
cael gafael ar incwm ymchwil sylweddol 
ac wedi parhau i fuddsoddi yn ei hystâd 
drwy adnewyddu cyfleusterau presennol 
a bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer 
adeiladau newydd o’r radd flaenaf.

Mae’r Brifysgol yn buddsoddi yn ei dyfodol 
er mwyn ei galluogi i ddiwallu ei nodau 
fel y’u hamlinellwyd yn strategaeth Y 
Ffordd Ymlaen. Bydd y dull hwn hefyd yn 
hanfodol er mwyn cyrraedd y nodau yn 
strategaeth newydd y Brifysgol, a fydd yn 
cael ei gweithredu yn gynnar yn 2018. 
Bydd y buddsoddiad yn cefnogi nodau’r 
Brifysgol o ddarparu ymchwil ac addysgu 
rhagorol mewn cyfleusterau sydd ymhlith 
y gorau yn y wlad.

Er bod y Brifysgol yn rhoi ei chynlluniau ar 
waith yn erbyn cefndir allanol o doriadau 
mewn gwariant cyhoeddus a’r hyn sy’n 
deillio o ganlyniad refferendwm yr Undeb 
Ewropeaidd, mae’n gwneud hynny o 
sefyllfa ariannol gref. Mae’r datganiadau 
ariannol yn awgrymu ei bod mewn sefyllfa 
dda i ymateb i heriau cyfredol yn y sector, 
gan gynnwys y rheini a achosir gan Brexit. 
Mae cryfder ei hincwm o grantiau ymchwil 
a myfyrwyr yn rhoi achos i’r Brifysgol fod 
yn obeithiol ynghylch y dyfodol.

Cwmpas y Datganiadau 
Ariannol
Mae’r datganiadau ariannol am y 
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 
2017 yn cyfuno canlyniadau’r Brifysgol, 
ei his-gwmni University College Cardiff 
Consultants Limited, a’r mentrau ar y 
cyd rhwng Compound Semiconductors 
Limited a Cardiff Medicentre Limited.

Canlyniadau am y flwyddyn
Ar y cyfan, roedd y gwarged am y flwyddyn 
yn cyd-fynd â’r hyn oedd wedi’i ddisgwyl.

Mae cyflwyno Datganiad o’r Arfer a 
Argymhellir (SORP) 2015 ar gyfer 
sefydliadau addysg bellach ac addysg 
uwch yn 2015/16 wedi arwain at 
ganlyniadau mwy afreolaidd ar gyfer 
prifysgolion.  

Roedd hyn yn arbennig o amlwg ym maes 
ymchwil, lle caiff grantiau cyfalaf eu 
cydnabod wrth gwblhau adeiladau neu 
brynu offer yn hytrach na’u gwasgaru dros 
yr amser pan maent yn cael eu defnyddio. 

Rhaid i gyfran y Brifysgol o 
rwymedigaethau’r Cynllun Pensiwn 
Prifysgolion (USS) gael ei chynnwys yn y 
gwariant, a gafodd effaith negyddol ar y 
gwarged cyn enillion a cholledion eraill y 
flwyddyn.

Mae gwerth buddsoddiadau’r Brifysgol 
ei hun hefyd yn annibynadwy gan eu bod 
yn dibynnu ar gyfraddau’r farchnad, ac o 
ganlyniad gellir gwneud enillion buddsoddi 
sylweddol yn ogystal â cholledion mawr.  
Ar gyfer 2016/17, fe wnaeth y Brifysgol 
£12m o enillion heb eu gwireddu.

Crynodeb o Ganlyniadau 
Fesul Grŵp
 2016/17 2015/16
  £m £m

Incwm 505          512 

Gwariant 514 485 

(Diffyg) / gwarged cyn  
enillion a cholledion eraill (9)            27 

Enillion ar fuddsoddiadau 12              6 

Cyfran o’r diffyg mewn  
cyd-fentrau (3)           (1)

Enillion actiwaraidd /  
(colledion) ar gynlluniau  
pensiwn 11         (21)

Cyfanswm yr Incwm  
Cynhwysfawr 11            11 

Adolygiad Ariannol 
2016-2017

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn heriol yn ariannol i’r Brifysgol gan 
fod grantiau’r Cyngor Cyllido wedi cael eu torri wrth i gostau barhau i 
gynyddu, a’r ffi o £9,000 ar gyfer myfyrwyr cartref / yr Undeb Ewropeaidd 
aros yr un fath. Fodd bynnag, bu cynnydd mewn incwm a oedd yn deillio o 
ffioedd dysgu yn unol â’r twf yn nifer y myfyrwyr. 
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Incwm yn Gostwng 1%
Mae incwm wedi gostwng rhywfaint o 
£512m i £505m yn ystod 2015/16 gan 
fod llai o grantiau cyfalaf wedi cael eu 
cydnabod.

Yn ogystal â gostyngiad o £2m yn ystod 
y flwyddyn mewn cyllid rheolaidd gan 
Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru 
(CCAUC), dim ond £3m o grantiau cyfalaf 
a gafwyd o’i gymharu â’r £10m a gafodd 
ei gydnabod y flwyddyn flaenorol.   

Fe wnaeth incwm ymchwil ostwng 
o’i gymharu â 2015/16, a oedd yn 
cynnwys cydnabyddiaeth o £16m o 
grantiau cyfalaf, wrth i brosiectau cyfalaf 
sylweddol, gan gynnwys adeilad newydd 
Canolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd 
Prifysgol Caerdydd (CUBRIC), gael eu 
cwblhau.  Er bod gwaith wedi dechrau ar 
y Cyfleuster Ymchwil Drosiadol newydd, ni 
fydd yr incwm grant ar ei gyfer yn cael ei 
gydnabod nes bydd wedi’i gwblhau.

Parhaodd cyfanswm yr holl incwm arall 
i fod yn sefydlog (tua £91m) gan fod y 
cynnydd yn yr incwm a dderbyniwyd yn 
sgil buddsoddi’r arian bond ac incwm 
uwch gan breswylfeydd myfyrwyr wedi’u 
gosod yn erbyn y gostyngiad mewn incwm 
o wasanaethau eraill

Ffioedd Dysgu Myfyrwyr yn 
cynyddu 7%
Wrth i grantiau CCAUC ostwng, mae 
incwm recriwtio myfyrwyr ychwanegol 
wedi llenwi’r bwlch.

Cynyddodd nifer y myfyrwyr cartref ac o’r 
Undeb Ewropeaidd cyfwerth ag amser 
llawn 5% i 19,706 yn ystod y flwyddyn ac 
mae’r ffioedd cysylltiedig wedi cynyddu 
£9m (7%).

Cynyddodd nifer y myfyrwyr tramor 
cyfwerth ag amser llawn 5% hefyd i 
4,517, gyda ffioedd yn cynyddu £6m 
(9%). Roedd myfyrwyr tramor yn 
cynrychioli 19% o gyfanswm myfyrwyr 
cyfwerth ag amser llawn y Brifysgol, 
a 32% o’r incwm sy’n dod o ffioedd 
myfyrwyr.

Mae gan y Brifysgol dros 30,000 o 
fyfyrwyr i gyd gan olygu ei bod ymhlith 
y deg prifysgol fwyaf yn y DU o ran 
niferoedd ei myfyrwyr.

Mae ganddi boblogaeth amrywiol o 
fyfyrwyr gyda myfyrwyr yn hanu o dros 
100 o wledydd ac o ystod o gefndiroedd.

Mae’r Brifysgol yn gweithio mewn 
partneriaeth â’i myfyrwyr i greu 
amgylchedd ysgogol a chefnogol lle gall 
pob myfyriwr ffynnu.

Mae astudio a dysgu mewn amgylchedd 
cyfoethog o ran ymchwil yn golygu bod 
myfyrwyr y Brifysgol yn cael eu haddysgu 
gan ysgolheigion sy’n gwthio ffiniau 
gwybodaeth yn eu disgyblaethau..

Cynnydd mewn Gwariant  
o 6%
Roedd y rhan fwyaf o’r £514m a wariodd 
y Brifysgol yn canolbwyntio ar addysgu ac 
ymchwil. Gyda’i gilydd, mae hyn i’w gyfrif 
am 63% o gyfanswm y gwariant a 74% o 
gostau staff, sef £290 miliwn.

Gwariant Ysgolion y Brifysgol oedd 
i’w gyfrif am bron hanner y gwariant, 
a chafodd 6% yn rhagor ei wario ar 
wasanaethau academaidd, gan gynnwys 
TG a llyfrgelloedd.

Cynyddodd gwariant refeniw ymchwil £10 
miliwn yn 2016/17. 

Fodd bynnag, roedd y gwariant cyfalaf ar 
ymchwil ar gyfer 2016-17 yn is, a chafodd 
cyfran fwy cymesur o’r incwm ymchwil 
ei gwario ar eitemau refeniw. Roedd hyn 
yn bennaf o ganlyniad i gwblhau nifer 
o brosiectau mawr yn 2015/16, gan 
gynnwys CUBRIC a’r Ganolfan Ymchwil 
Cyhyrysgerbydol.

Cynyddodd y tâl dibrisiant £6 miliwn 
yn ystod y flwyddyn, sy’n adlewyrchu’r 
cynnydd mewn buddsoddiad cyfalaf.

Incwm yn ôl Categori £m Ffioedd Myfyrwyr (£m)  
a Myfyrwyr Cyfwerth ag 
Amser Llawn (000oedd)

Gwariant yn ôl Categori %

 
Adolygiad Ariannol 
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Incwm yn Gostwng 1% 
Mae incwm wedi gostwng rhywfaint o £512m i 
£505m yn ystod 2015/16 gan fod llai o grantiau 
cyfalaf wedi cael eu cydnabod. 

Yn ogystal â gostyngiad o £2m yn ystod y flwyddyn 
mewn cyllid rheolaidd gan Gyngor Cyllido Addysg 
Uwch Cymru (CCAUC), dim ond £3m o grantiau 
cyfalaf a gafwyd o’i gymharu â’r £10m a gafodd ei 
gydnabod y flwyddyn flaenorol.    

Fe wnaeth incwm ymchwil ostwng o'i gymharu â 
2015/16, a oedd yn cynnwys cydnabyddiaeth o 
£16m o grantiau cyfalaf, wrth i brosiectau cyfalaf 
sylweddol, gan gynnwys adeilad newydd Canolfan 
Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd 
(CUBRIC), gael eu cwblhau.  Er bod gwaith wedi 
dechrau ar y Cyfleuster Ymchwil Drosiadol newydd, 
ni fydd yr incwm grant ar ei gyfer yn cael ei gydnabod 
nes bydd wedi’i gwblhau. 

Parhaodd cyfanswm yr holl incwm arall i fod yn 
sefydlog (tua £91m) gan fod y cynnydd yn yr incwm 
a dderbyniwyd yn sgil buddsoddi’r arian bond ac 
incwm uwch gan breswylfeydd myfyrwyr wedi’u 
gosod yn erbyn y gostyngiad mewn incwm o 
wasanaethau eraill. 

 
Ffioedd Dysgu Myfyrwyr yn cynyddu 7% 
Wrth i grantiau CCAUC ostwng, mae incwm recriwtio 
myfyrwyr ychwanegol wedi llenwi’r bwlch. 

Cynyddodd nifer y myfyrwyr cartref ac o’r Undeb 
Ewropeaidd cyfwerth ag amser llawn 5% i 19,706 yn 
ystod y flwyddyn ac mae’r ffioedd cysylltiedig wedi 
cynyddu £9m (7%). 

Cynyddodd nifer y myfyrwyr tramor cyfwerth ag 
amser llawn 5% hefyd i 4,517, gyda ffioedd yn 
cynyddu £6m (9%). Roedd myfyrwyr tramor yn 
cynrychioli 19% o gyfanswm myfyrwyr cyfwerth ag 
amser llawn y Brifysgol, a 32% o’r incwm sy’n dod o 
ffioedd myfyrwyr. 

Mae gan y Brifysgol dros 30,000 o fyfyrwyr i gyd gan 
olygu ei bod ymhlith y deg prifysgol fwyaf yn y DU o 
ran niferoedd ei myfyrwyr. 

Mae ganddi boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr gyda 
myfyrwyr yn hanu o dros 100 o wledydd ac o ystod o 
gefndiroedd. 

Mae’r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth â’i 
myfyrwyr i greu amgylchedd ysgogol a chefnogol lle 
gall pob myfyriwr ffynnu. 

Mae astudio a dysgu mewn amgylchedd cyfoethog o 
ran ymchwil yn golygu bod myfyrwyr y Brifysgol yn 
cael eu haddysgu gan ysgolheigion sy’n gwthio 
ffiniau gwybodaeth yn eu disgyblaethau. 
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Incwm yn Gostwng 1% 
Mae incwm wedi gostwng rhywfaint o £512m i 
£505m yn ystod 2015/16 gan fod llai o grantiau 
cyfalaf wedi cael eu cydnabod. 

Yn ogystal â gostyngiad o £2m yn ystod y flwyddyn 
mewn cyllid rheolaidd gan Gyngor Cyllido Addysg 
Uwch Cymru (CCAUC), dim ond £3m o grantiau 
cyfalaf a gafwyd o’i gymharu â’r £10m a gafodd ei 
gydnabod y flwyddyn flaenorol.    

Fe wnaeth incwm ymchwil ostwng o'i gymharu â 
2015/16, a oedd yn cynnwys cydnabyddiaeth o 
£16m o grantiau cyfalaf, wrth i brosiectau cyfalaf 
sylweddol, gan gynnwys adeilad newydd Canolfan 
Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd 
(CUBRIC), gael eu cwblhau.  Er bod gwaith wedi 
dechrau ar y Cyfleuster Ymchwil Drosiadol newydd, 
ni fydd yr incwm grant ar ei gyfer yn cael ei gydnabod 
nes bydd wedi’i gwblhau. 

Parhaodd cyfanswm yr holl incwm arall i fod yn 
sefydlog (tua £91m) gan fod y cynnydd yn yr incwm 
a dderbyniwyd yn sgil buddsoddi’r arian bond ac 
incwm uwch gan breswylfeydd myfyrwyr wedi’u 
gosod yn erbyn y gostyngiad mewn incwm o 
wasanaethau eraill. 

 
Ffioedd Dysgu Myfyrwyr yn cynyddu 7% 
Wrth i grantiau CCAUC ostwng, mae incwm recriwtio 
myfyrwyr ychwanegol wedi llenwi’r bwlch. 

Cynyddodd nifer y myfyrwyr cartref ac o’r Undeb 
Ewropeaidd cyfwerth ag amser llawn 5% i 19,706 yn 
ystod y flwyddyn ac mae’r ffioedd cysylltiedig wedi 
cynyddu £9m (7%). 

Cynyddodd nifer y myfyrwyr tramor cyfwerth ag 
amser llawn 5% hefyd i 4,517, gyda ffioedd yn 
cynyddu £6m (9%). Roedd myfyrwyr tramor yn 
cynrychioli 19% o gyfanswm myfyrwyr cyfwerth ag 
amser llawn y Brifysgol, a 32% o’r incwm sy’n dod o 
ffioedd myfyrwyr. 

Mae gan y Brifysgol dros 30,000 o fyfyrwyr i gyd gan 
olygu ei bod ymhlith y deg prifysgol fwyaf yn y DU o 
ran niferoedd ei myfyrwyr. 

Mae ganddi boblogaeth amrywiol o fyfyrwyr gyda 
myfyrwyr yn hanu o dros 100 o wledydd ac o ystod o 
gefndiroedd. 

Mae’r Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth â’i 
myfyrwyr i greu amgylchedd ysgogol a chefnogol lle 
gall pob myfyriwr ffynnu. 

Mae astudio a dysgu mewn amgylchedd cyfoethog o 
ran ymchwil yn golygu bod myfyrwyr y Brifysgol yn 
cael eu haddysgu gan ysgolheigion sy’n gwthio 
ffiniau gwybodaeth yn eu disgyblaethau. 
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Cynnydd mewn Gwariant o 6% 
Roedd y rhan fwyaf o’r £514m a wariodd y Brifysgol 
yn canolbwyntio ar addysgu ac ymchwil. Gyda’i 
gilydd, mae hyn i’w gyfrif am 63% o gyfanswm y 
gwariant a 74% o gostau staff, sef £290 miliwn. 

Gwariant Ysgolion y Brifysgol oedd i’w gyfrif am bron 
hanner y gwariant, a chafodd 6% yn rhagor ei wario 
ar wasanaethau academaidd, gan gynnwys TG a 
llyfrgelloedd. 

Cynyddodd gwariant refeniw ymchwil £10 miliwn yn 
2016/17.  

Fodd bynnag, roedd y gwariant cyfalaf ar ymchwil ar 
gyfer 2016-17 yn is, a chafodd cyfran fwy cymesur 
o’r incwm ymchwil ei gwario ar eitemau refeniw. 
Roedd hyn yn bennaf o ganlyniad i gwblhau nifer o 
brosiectau mawr yn 2015/16, gan gynnwys CUBRIC 
a’r Ganolfan Ymchwil Cyhyrysgerbydol. 

Cynyddodd y tâl dibrisiant £6 miliwn yn ystod y 
flwyddyn, sy’n adlewyrchu'r cynnydd mewn 
buddsoddiad cyfalaf. 

 

Buddsoddiad Cyfalaf o £57m 
Yn ystod y flwyddyn, gwariwyd £57m ar fuddsoddi 
mewn isadeiledd ac offer.  Ariannwyd hyn o'r 
gwarged arian parod a gynhyrchwyd yn ystod y 
flwyddyn, £3m o grantiau cyfalaf, a hefyd drwy 
ddefnyddio cronfeydd wrth gefn oedd yn bodoli 
eisoes yn y Brifysgol. Cafodd £37m o’r cyfanswm 
hwn ei fuddsoddi mewn prosiectau adeiladu. 

Mae gwaith wedi dechrau ar y datblygiadau 
diweddaraf ar y Campws Arloesedd ar Heol Maendy. 
Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer adeilad 
Arloesedd Canolog a'r Cyfleuster Ymchwil Drosiadol 
ym mis Tachwedd 2016. Cafodd Canolfan Bywyd y 
Myfyrwyr ei chymeradwyo gan gynllunwyr yn ystod y 
mis canlynol. Bydd y Ganolfan yn costio £50m. 
Dechreuodd y gwaith adeiladu ar gartref newydd o’r 
radd flaenaf ar gyfer yr Ysgol Newyddiaduraeth, 
Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ochr yn ochr 
â darlledwr cenedlaethol BBC Cymru yng Nghanol 
Dinas Caerdydd. Bydd y gwaith uwchraddio 
sylweddol hwn yn trawsffurfio’r campws ar gyfer yr 
21ain ganrif. 

Cafodd nifer o’r adeiladau presennol eu 
hadnewyddu yn unol â Phrif Gynllun yr Ystadau, sy’n 
ceisio darparu cyfleusterau ymchwil, addysgu a 
chyfleusterau myfyrwyr o’r radd flaenaf.  
Buddsoddwyd £4m pellach ar adnewyddu 
preswylfeydd myfyrwyr a £5m ar brynu'r tir gyferbyn 
â safle Tal-y-bont er mwyn adeiladu llety newydd i 
fyfyrwyr. 
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Buddsoddiad Cyfalaf  
o £57m
Yn ystod y flwyddyn, gwariwyd £57m ar 
fuddsoddi mewn isadeiledd ac offer.  
Ariannwyd hyn o’r gwarged arian parod 
a gynhyrchwyd yn ystod y flwyddyn, 
£3m o grantiau cyfalaf, a hefyd drwy 
ddefnyddio cronfeydd wrth gefn oedd yn 
bodoli eisoes yn y Brifysgol. Cafodd £37m 
o’r cyfanswm hwn ei fuddsoddi mewn 
prosiectau adeiladu.

Mae gwaith wedi dechrau ar y 
datblygiadau diweddaraf ar y Campws 
Arloesedd ar Heol Maendy. Rhoddwyd 
caniatâd cynllunio ar gyfer adeilad 
Arloesedd Canolog a’r Cyfleuster Ymchwil 
Drosiadol ym mis Tachwedd 2016. 
Cafodd Canolfan Bywyd y Myfyrwyr ei 
chymeradwyo gan gynllunwyr yn ystod y 
mis canlynol. Bydd y Ganolfan yn costio 
£50m. Dechreuodd y gwaith adeiladu ar 
gartref newydd o’r radd flaenaf ar gyfer 
yr Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac 
Astudiaethau Diwylliannol ochr yn ochr 
â darlledwr cenedlaethol BBC Cymru 
yng Nghanol Dinas Caerdydd. Bydd y 
gwaith uwchraddio sylweddol hwn yn 
trawsffurfio’r campws ar gyfer yr 21ain 
ganrif.

Cafodd nifer o’r adeiladau presennol eu 
hadnewyddu yn unol â Phrif Gynllun yr 
Ystadau, sy’n ceisio darparu cyfleusterau 
ymchwil, addysgu a chyfleusterau 
myfyrwyr o’r radd flaenaf.  Buddsoddwyd 
£4m pellach ar adnewyddu preswylfeydd 
myfyrwyr a £5m ar brynu’r tir gyferbyn 
â safle Tal-y-bont er mwyn adeiladu llety 
newydd i fyfyrwyr.

Gwarged Llif Arian o 8%
Nod strategaeth Y Ffordd Ymlaen yw 
cadw isafswm gwarged llif arian o 5% o 
incwm bob blwyddyn i ariannu ei rhaglen 
fuddsoddi uchelgeisiol.  Roedd y £42m 
o fewnlif arian net o weithgareddau 
gweithredu ar gyfer 2016/17 yn 
cynrychioli 8% o’r incwm.

Mae’r Brifysgol mewn sefyllfa gref gyda 
gwerth £419m o fuddsoddiadau arian 
parod a buddsoddiadau tymor byr ar 31 
Gorffennaf 2017 a gaiff eu defnyddio i 
fuddsoddi mewn ehangu cyfleusterau’r 
Brifysgol ac i wrthsefyll unrhyw 
anawsterau ariannol yn y dyfodol.

Dangosyddion Perfformiad 
Ariannol Allweddol yn unol 
â Grŵp Russell
Mae’r Brifysgol yn monitro ei 
dangosyddion perfformiad ariannol 
allweddol ac yn cymharu’r rhain a 
phrifysgolion Grŵp Russell y DU a arweinir 
gan ymchwil.  

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf sydd ar 
gael am brifysgolion Grŵp Russell yn 
dangos bod cymarebau Caerdydd yn 
cyd-fynd yn fras â’i chymaryddion, fel yr 
amlinellir yn y tabl.  

Mae’r gwarged gweithredu yn cael ei 
effeithio gan anwadalrwydd cynyddol 
yn y gydnabyddiaeth o grantiau ar ôl 
cyflwyno SORP 2015. Yn 2016-17, mae 
wedi gostwng yn unol â’r gostyngiad yn yr 
incwm hwn fel y trafodwyd uchod.

Compound Semiconductor 
Centre Limited
Buddsoddwyd £900,000 pellach yn 
y fenter newydd hon ar y cyd ag IQE 
Plc yn ystod y flwyddyn, gan ddod â’r 
cyfanswm a fuddsoddwyd i £21.8 miliwn.  
Mae’r buddsoddiad yn rhan annatod o’r 
broses o greu’r Sefydliad ar gyfer Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd, fydd yn 
rhan o’r Cyfleuster Ymchwil Drosiadol ar 
y Campws Arloesedd. Bydd y sefydliad yn 
darparu cyfleusterau i helpu ymchwilwyr 
a’r diwydiant i gydweithio, gan sefydlu 
Caerdydd fel arweinydd y DU ac Ewrop ym 
maes lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Prif Risgiau
Mae’r Brifysgol mewn sefyllfa ariannol 
gadarn i wynebu’r heriau a fydd yn 
effeithio’r sector addysg uwch dros y 
blynyddoedd nesaf. Mae holl brifysgolion 
y DU yn agored i newidiadau yn eu 
perthynas gyda’r UE ac amser a ddengys 
pa effaith a gaiff deilliannau Brexit ar 
nifer y myfyrwyr o’r UE ac incwm ymchwil. 

Yn ogystal â her yr UE, bydd y Brifysgol, 
ochr yn ochr â holl brifysgolion eraill y DU, 
yn mynd i gael ei heffeithio gan unrhyw 
newidiadau andwyol neu gadarnhaol 
i recriwtio myfyrwyr o wledydd tramor. 
Mae’r Brifysgol yn rheoli’r risgiau hyn ac 
yn parhau i fonitro’r farchnad i wneud yn 
siŵr ei bod mewn sefyllfa i ymateb i beth 
bynnag fydd yn digwydd.

Cyfanswm Arwynebedd 
Mewnol Gros (m²)

Arian Parod a  
Buddsoddiadau £m

Dangosyddion 
Perfformiad  
Allweddol Caerdydd Canolrif Grŵp Russell
 2016/17 2015/16 2015/16
  £m £m £m

Cyfanswm Incwm 505  512  579

Gweithredu  
(Diffyg / Gwarged) (9) 27   28

Incwm o Ymchwil 101  114  126

% Incwm 20% 22% 22% 
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Expenditure Increase 6% 
The majority of the University’s spending of £514m 
was focused on teaching and research which 
together make up 63% of total expenditure and 
74% of the £290m staff costs. 

Almost half of expenditure was accounted for by 
spending in the University’s Schools while a further 
6% was spent on academic services including IT and 
libraries. 

Research revenue expenditure increased by £10m 
in 2016/17.  

However the research capital spending for 
2016/17 was lower, with proportionately more of 
the research income being spent on revenue items. 
This was mainly due to the completion of a number 
of large projects in 2015/16 including CUBRIC and 
the Musculoskeletal Research Centre. 

The depreciation charge increased by £6m in the 
year which reflects the increase in capital 
investment. 

 

 

Capital Investment £57m 
During the year £57m was spent on investment in 
infrastructure and equipment.  This was funded 
from the cash surplus generated in the year, £3m of 
capital grants plus the use of existing reserves 
within the University. Of this total, £37m was 
invested in building projects. 

Work has started on the latest developments on the 
Innovation Campus on Maindy Road. Planning 
permission was given for Innovation Central and the 
Translational Research Facility in November 2016. 
The £50m Centre for Student Life was given the go 
ahead by planners the following month. 
Construction work started on a new state-of-the-art 
home for the School of Journalism, Media and 
Cultural Studies alongside national broadcaster 
BBC Wales in Cardiff City Centre. This major 
upgrade will transform the campus for the 21st 
Century. 

Many existing buildings were refurbished in line with 
the Estates Masterplan, which aims to provide 
state-of-the-art research, teaching and student 
facilities.  A further £4m was invested in the 
refurbishment of student residences and £5m on 
purchasing land adjacent to the Talybont site to 
build a new students’ residence. 
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Cashflow Surplus 8% 
The Way Forward strategy aims for a minimum 
cashflow surplus of 5% of income to be retained 
each year to fund its ambitious investment 
programme.  The net cash inflow from operating 
activities for 2016/17 of £42m represented 8% of 
income. 

The University is in a strong position with cash and 
short term investments of £419m at 31 July 2017 
which will be used to invest in the enhancement of 
the University’s facilities and to weather any future 
financial storms. 

 
 

Key Financial Performance Indicators in 
line with Russell Group 
The University monitors its key financial 
performance indicators and compares these 
against the Russell Group of research-led 
universities in the UK.   

The latest available information relating to Russell 
Group universities indicates that Cardiff’s ratios are 
broadly in line with its comparators as outlined in 
the table.   

The operating surplus is sensitive to the increased 
volatility in the recognition of grant income following 
the introduction of the 2015 SORP and in 2016/17 
has reduced in line with the reduction in this income 
as discussed above. 

 

 

KPIs Cardiff Russell Group 
Median 

 2016/17 2015/16 2015/16 
  £m £m £m 

Total Income         505          512  579 

Operating (Deficit/ 
Surplus        (9)         27   28 

Research Income          101           114  126 
% Income 20% 22% 22%  

 

 

 

Compound Semiconductor Centre Limited 
A further £900,000 was invested in this new joint 
venture with IQE Plc during the year bringing the 
total invested to £21.8m.  The investment is integral 
to the establishment of the Institute for Compound 
Semiconductors which will be based in the 
Translational Research Facility on the Innovation 
Campus. The Institute will provide facilities to help 
researchers and industry work together, positioning 
Cardiff as the UK and European leader in compound 
semiconductors. 

 

 

 

 

 

 

 

Principal Risks 
The University is in a sound financial position to face 
the challenges that will affect the higher education 
sector over the next few years. All UK universities 
are exposed to changes in their relationship with the 
EU and it remains to be seen what impact the Brexit 
outcomes will have on EU student numbers and 
research income.  

In addition to the EU challenge, the University, 
alongside all other UK universities, is exposed to 
any adverse or positive changes to student 
recruitment from overseas countries. The University 
manages these risks and continually monitors the 
market to ensure it is well placed to respond to any 
eventuality.    
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Yn 2016/17 adolygodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ei phrif risgiau.  Yn ogystal â’r perygl sydd eisoes wedi’i grybwyll ynghylch BREXIT, 
nodir y prif risgiau a sut maent wedi’u lliniaru:

Ardal risg 

Ariannu 
 
 
 

Recriwtio 
 
 
 
 
 
 

Pensiynau 
 
 
 
 
 

Enw da 
 
 

Pobl

Disgrifiad o’r risg 

Unrhyw newidiadau pellach o ran sut caiff 
prifysgolion eu hariannu o ffynonellau 
cyhoeddus, gan gynnwys effaith y 
newidiadau i ffioedd myfyrwyr, ariannu 
ymchwil a rhoi Adolygiad Diamond ar 
waith.

Y Brifysgol yn methu denu a dal gafael 
ar nifer strategol ddigonol o fyfyrwyr 
amrywiol ac o safon, yn enwedig myfyrwyr 
rhyngwladol o safon uchel.

 
 
 
 
 
Rhagor o newidiadau i gynlluniau pensiwn 
sy’n cynyddu all-lifau arian parod o’r 
Brifysgol, neu’n gwneud y Brifysgol yn 
gyflogwr llai deniadol. 
 
 
 

Gallu cynnal ein safle fel sefydliad 
sy’n gallu cystadlu’n rhyngwladol o ran 
ansawdd a chydnabyddiaeth o addysgu 
ac ymchwil.

Recriwtio a dal gafael ar ysgolheigion sy’n 
cael eu cydnabod yn rhyngwladol mewn 
marchnad hynod gystadleuol.

Rheoli risg

Mae’r Brifysgol yn cynllunio’n ofalus 
mewn cysylltiad â rhagdybiaethau 
incwm, ac mae’n ymgymryd â rhaglen 
trawsnewid gwasanaethau fydd yn 
darparu gwasanaethau mwy effeithiol 
ac effeithlon.

Mae’r Brifysgol yn cynllunio’n geidwadol 
o safbwynt y galw am fyfyrwyr. Mae’n 
canolbwyntio ar feysydd recriwtio 
allweddol, yn meithrin rhwydweithiau 
tramor yn ogystal â rhwydweithiau 
gydag ysgolion lleol. Mae’n buddsoddi 
mewn rhaglen drawsnewid Dewis Cyntaf 
ac yn Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr fydd 
yn gwella profiad y myfyrwyr.

Mae’r prisiad o gynllun pensiwn 
USS ar 31 Mawrth 2017 yn mynd 
rhagddo. Bydd cyflogwyr, undebau a’r 
Ymddiriedolwyr yn ystyried dewisiadau 
ynghylch cyfraddau cyfrannu a buddion 
pensiwn yn y dyfodol ac yn cytuno ar 
gynllun adfer y bydd y Rheoleiddiwr 
Pensiynau yn cytuno arno. 

Mae’r Brifysgol yn buddsoddi mewn 
cefnogi staff i ragori mewn ymchwil ac 
addysgu. 

Mae’r Brifysgol yn rhoi profiad y staff 
wrth wraidd y strategaeth nesaf ac 
mae’n cynnal adolygiad rheolaidd a 
chyson o’r dulliau cydnabod a gwobrwyo 
yn ogystal â’r rhaglenni hyfforddiant 
arweinyddiaeth a datblygu.

Rhagolwg  
Yn y blynyddoedd nesaf bydd rhaglen 
cyfalaf o bwys yn cael ei rhoi ar waith 
gyda gwaith adeiladu yn dechrau ar y 
datblygiadau ar Heol Maendy a Chanolfan 
Bywyd y Myfyrwyr ar Blas y Parc. Bydd y 
datblygiadau hyn yn gwella gallu ymchwil 
y Brifysgol yn sylweddol ac yn rhoi 
cyfleuster arddangos modern i’n myfyrwyr 
i’w cynorthwyo gydag elfennau allweddol 
o fywyd myfyrwyr.

Mae rhagolygon ariannol ar gyfer y 
blynyddoedd nesaf yn dangos tirlun 

cyllidebol tynn ond mae’n dal i ganiatáu 
creu arian rhesymol dros ben bob 
blwyddyn i gyfrannu at ein huchelgeisiau 
cyfalaf. 

Mae Adolygiad Diamond am ariannu 
prifysgolion yng Nghymru yn ddatblygiad 
i’w groesawu’n fawr a dylai ddod â 
sefydlogrwydd ariannol a chynaliadwyedd 
i’r sector AU yng Nghymru yn ddiamau.

Mae Prifysgol Caerdydd yn parhau i fod yn 
brifysgol hynod lwyddiannus sy’n seiliedig 
ar ddull ariannol darbodus.

Yr Athro Stuart Palmer 
Cadeirydd y Cyngor
4 Rhagfyr 2017
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Datganiad o Lywodraethu Corfforaethol

Mae statws cyfreithiol y Brifysgol yn 
deillio o Siarter Brenhinol a gyflwynwyd yn 
wreiddiol yn 1884. Nodir ei gwrthrychau, 
ei phwerau a’i fframwaith llywodraethu 
yn y Siarter a’i statudau ategol, ac 
fe gymeradwyodd y Cyfrin Gyngor y 
diwygiadau diweddaraf iddi yn 2015. 
Cofrestrodd y Brifysgol fel elusen yn 2010 
(1136855). 

Mae’r Siarter a’r Statudau yn mynnu bod 
gan y Brifysgol dri chorff ar wahân. Mae 
gan bob un o’r rhain swyddogaethau 
a chyfrifoldebau sydd wedi’u diffinio’n 
glir er mwyn goruchwylio a rheoli ei 
gweithgareddau’r Brifysgol:

Y Cyngor
Y Cyngor yw’r corff llywodraethu. Mae’n 
gyfrifol am weinyddu a rheoli materion 
y Brifysgol ac am gytuno ar gyfeiriad 
strategol cyffredinol y sefydliad.  

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gynnal ei 
fusnes yn unol ag egwyddorion Nolan 
a nodwyd gan y Pwyllgor ar Safonau 
mewn Bywyd Cyhoeddus (anhunanoldeb, 
uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, 
bod yn agored, gonestrwydd ac 
arweinyddiaeth) a gyda’r arweiniad a 
ddarperir i brifysgolion gan y Pwyllgor 
Cadeiryddion Prifysgolion yn ei Gôd 
Llywodraethu Addysg Uwch a gyhoeddwyd 
ym mis Rhagfyr 2014. 

O ran y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Gorffennaf 2017, gall y Cyngor ddatgan: 

(i) bod ymarfer y Brifysgol yn cyd-
fynd â phob elfen o’r Côd Ymarfer 
Llywodraethu; ac

(ii) ei fod yn gwbl gyson â’r newidiadau 
a ddaeth i rym o ganlyniad i Ddeddf 
Addysg Uwch (Cymru).  

Mae’r Brifysgol yn cynnal adolygiadau 
rheolaidd o effeithiolrwydd y Cyngor a 
chynhaliodd adolygiad allanol yn 2017 
o dan ofal y Good Governance Institute. 
Daeth yr adolygiad allanol i’r casgliad bod 
y Brifysgol yn cydymffurfio’n llawn â Chôd 
Llywodraethu Addysg Uwch CUC o ran ei 
fframwaith llywodraethu. 

Er mwyn gwneud yn siŵr bod gennym 
Gyngor addas i’r diben sy’n gweithredu 
fel busnes ac yn ymatebol i randdeiliaid 
pwysig, ochr yn ochr â gwarchod 
traddodiadau a gwerthoedd hirdymor y 
sefydliad, gwnaed nifer o argymhellion, 
a bydd y rhain yn cael eu rhoi ar waith yn 
2017/18.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r safonau 
uchaf o fod yn agored, gonest ac atebol 
ac mae’n ceisio gwneud ei gwaith mewn 
modd rhesymol. Mae ganddi bolisi 
Datgelu er Lles y Cyhoedd er mwyn 
galluogi staff, myfyrwyr ac aelodau eraill 
y Brifysgol i godi pryderon sy’n berthnasol 
i’r cyhoedd. 

Mae’r rhan fwyaf o aelodau’r Cyngor yn 
dod o du allan i’r Brifysgol (aelodau lleyg), 
ac un o’r aelodau hyn sy’n cael ei ddewis 
i fod yn Gadeirydd.  Mae’r aelodaeth 
yn cynnwys staff a myfyrwyr hefyd. Nid 
oes unrhyw aelod lleyg yn cael unrhyw 
daliad am y gwaith y maent yn ei wneud 
i’r Brifysgol ond ad-delir treuliau. Wrth 
ymuno â’r Cyngor, gofynnir i aelodau lenwi 
ffurflen Cofrestr Buddiannau. 

Mae’r gofrestr bresennol ar gael i’r 
cyhoedd ar ein gwefan: http://www.
caerdydd.ac.uk/__data/assets/pdf_
file/0011/78644/Council-Register-of-
Interests-2016-17.pdf

Y Senedd
Y Senedd yw awdurdod academaidd y 
Brifysgol ac mae ei haelodau yn cynnwys 
aelodau staff a myfyrwyr y sefydliad.  Ei 
rôl yw cyfarwyddo a rheoleiddio gwaith 
addysgu ac ymchwil y Brifysgol.

Llys
Corff mawr, a ffurfiol yn bennaf, yw’r Llys. 
Mae’n cynnig dull lle gall y buddiannau 
ehangach a wasanaethir gan y Brifysgol 
fod yn gysylltiedig â’r sefydliad. Mae hefyd 
yn fforwm cyhoeddus lle gall aelodau’r 
Llys godi unrhyw faterion ynghylch y 
Brifysgol.

Mae’r Llys yn cwrdd unwaith y flwyddyn 
fel arfer i dderbyn adroddiad blynyddol y 
Brifysgol a’r datganiadau ariannol wedi’u 
harchwilio. Y Canghellor yw cadeirydd 
y Llys. Ym mis Mawrth 2017, rhoddodd 
Canghellor y Brifysgol y gorau i’w swydd. 
Felly, bydd aelodau’r Cyngor a’r Llys 
yn ceisio penodi olynydd ar gyfer rôl y 
Canghellor yn dilyn saib. Bydd y rhan 
fwyaf o aelodau’r Llys yn dod o du allan 
i’r Brifysgol. Byddant yn cynrychioli’r 
gymuned leol a chyrff dynodedig eraill 
sydd â diddordeb yng ngwaith y Brifysgol. 
Mae’r aelodau hefyd yn cynnwys 
cynrychiolwyr staff (academaidd ac 
anacademaidd) a myfyrwyr y Brifysgol.

Swyddog Atebol
Yr Is-Ganghellor yw prif weithredwr a phrif 
swyddog academaidd a gweinyddol y 
Brifysgol. Mae ganddo atebol i’r Cyngor 
am gynnal a hybu effeithlonrwydd a 
threfn dda’r brifysgol. 

O dan delerau’r memorandwm ariannol 
ffurfiol rhwng y brifysgol a Chyngor Cyllido 
Addysg Uwch Cymru, yr Is-Ganghellor yw 
swyddog atebol y Brifysgol ac yn rhinwedd 
honno, gallai gael cais i ymddangos 
gerbron Pwyllgor Archwilio Llywodraeth 
Cymru.

Pwyllgorau
Er bod y Cyngor yn cwrdd o leiaf 
bum gwaith yn ystod pob blwyddyn 
academaidd, pwyllgorau sy’n gyfrifol am 
wneud llawer o’i waith manwl yn y lle 
cyntaf, yn enwedig y Pwyllgor Polisïau ac 
Adnoddau, y Pwyllgor Llywodraethu, y 
Pwyllgor Taliadau a’r Pwyllgor Archwilio. 

Nodir rôl pob un o’r pwyllgorau hyn isod

Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau
Y Pwyllgor Polisi ac Adnoddau sy’n rheoli, 
yn monitro ac yn rheoleiddio arian, 
cyfrifon a buddsoddiadau’r Brifysgol yn 
rhan o’r polisi cyffredinol a bennwyd gan 
y Cyngor.

Pwyllgor Llywodraethu
Cafodd y Pwyllgor Llywodraethu bedwar 
cyfarfod yn 16-17 a buon nhw’n 
ystyried yn fanwl i ba raddau mae’r 
Brifysgol yn cydymffurfio â Safonau’r 
Gymraeg, PREVENT, CMA, y Ddeddf 
Llwgrwobrwyo, Deddf y Meinweoedd 
Dynol, rheoliadau Ymchwil Anifeiliaid, 
y Ddeddf Cydraddoldeb a rheoleiddio 
gweithgareddau codi arian ar ôl cyhoeddi 
adroddiad Etherington. Ystyriodd y 
Pwyllgor drefniadau llywodraethu’r 
Brifysgol yn dilyn adolygiad o drefniadau 
llywodraethu gan y Good Governance 
Institute, ac fe gafodd aeddfedrwydd 
trefniadau rheoli risg y Brifysgol eu trafod.

Pwyllgor Taliadau
Y Pwyllgor Taliadau sy’n penderfynu ar 
daliadau’r mwyafrif o’r staff uwch, gan 
gynnwys yr Is-ganghellor.
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Pwyllgor Archwilio
Daeth y Pwyllgor Archwilio ynghyd bum 
gwaith yn ystod 2016-17, gan gynnwys 
cyfarfod arbennig y Pwyllgor ym mis Mai 
2017 i gael y wybodaeth ddiweddaraf 
am ddiogelwch gwybodaeth ac i drafod 
asesiad o aeddfedrwydd prosesau rheoli 
risg y Brifysgol. 

Aeth archwilwyr mewnol y Brifysgol i’r holl 
gyfarfodydd. Roedd yr archwilwyr allanol 
yn bresennol i ystyried y Datganiadau 
Ariannol blynyddol a’r llythyr rheoli yn 
ogystal â’r cynllun archwilio blynyddol. 

Bydd y Pwyllgor yn ystyried adroddiadau 
manwl ynghyd ag argymhellion ar gyfer 
gwella systemau rheoli mewnol y Brifysgol 
yn ogystal ag ymatebion a chynlluniau 
gweithredu’r rheolwyr. Bydd hefyd yn cael 
ac yn ystyried adroddiadau gan CCAUC, 
Swyddfa Archwilio Cymru a Chynghorau 
Ymchwil y DU yn ôl fel y maent yn effeithio 
ar fusnes y Brifysgol, ac yn monitro i 
ba raddau y glynwyd wrth y gofynion 
rheoleiddio. 

Nid yw’r Is-Ganghellor na’r uwch-
weithredwyr eraill yn aelodau o’r Pwyllgor 
ond cânt ddod i’w gyfarfodydd drwy 
wahoddiad. 

Wrth lunio’r datganiad hwn, mae Cyngor 
y Brifysgol wedi rhoi sylw i’r canllaw a 
gyhoeddwyd gan y Comisiwn Elusennau.

Mae gan bob un o’r pwyllgorau hyn 
wedi’u creu gyda chylch gorchwyl ac 
aelodaeth sy’n cynnwys aelodau lleyg 
o’r Cyngor. Caiff y pwyllgorau eu cadeirio 
gan aelod lleyg o’r Cyngor. Mae pob 
aelod o’r Pwyllgor Archwilio yn annibynnol 
ar reolwyr y Brifysgol, er bod uwch-
swyddogion yn mynychu cyfarfodydd yn ôl 
yr angen.

Rheoli
Ac yntau’n brif weithredwr y Brifysgol, 
mae gan yr Is-Ganghellor gryn ddylanwad 
dros ddatblygu strategaeth sefydliadol, 
adnabod a chynllunio datblygiadau 
newydd, a llunio ethos sefydliadol. 
Mae’r Dirprwy Is-gangellorion a’r uwch-
swyddogion proffesiynol yn cyfrannu 
mewn gwahanol ffyrdd i’r agweddau hyn 
o’r gwaith, ond y Cyngor sydd â’r prif 
awdurdod. 

Prif risg a system reoli 
fewnol
Y Cyngor sy’n gyfrifol am gynnal system 
gadarn o reolaeth fewnol sy’n helpu i 
gyflawniad polisïau, nodau ac amcanion 
y Brifysgol. Ar yr un pryd, mae’n diogelu 
arian y cyhoedd yn ogystal â chronfeydd 
ac asedau eraill y mae’n gyfrifol 
amdanynt. 

Mae’r system reoli fewnol wedi’i chreu i 
reoli yn hytrach na dileu’r risg o beidio â 
chyflawni polisïau, nodau ac amcanion; 
felly, dim ond sicrwydd rhesymol y gellir 
ei roi yn hytrach na sicrwydd absoliwt o 
effeithiolrwydd. Mae’r system reoli fewnol 
yn seiliedig ar broses barhaus sydd wedi’i 
dylunio i amlygu’r prif risgiau a allai atal 
polisïau, nodau ac amcanion y Brifysgol 
rhag cael eu cyflawni. Y nod yw gwerthuso 
natur a maint y risgiau hyn a’u rheoli yn 
effeithiol. 

Mae’r broses hon wedi bod ar waith ar 
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 
Gorffennaf 2017 a hyd at ddyddiad 
cymeradwyo’r datganiadau ariannol, ac 
mae’n cyd-fynd â chanllawiau CCAUC.

Fel y corff llywodraethu, y Cyngor sy’n 
gyfrifol am adolygu effeithiolrwydd 
y system reoli fewnol. Mae’n cwrdd 
yn rheolaidd i ystyried cynlluniau a 
chyfeiriad strategol y sefydliad ac mae’n 

cael cofnodion y Pwyllgor Archwilio ac 
adroddiadau cyfnodol gan Gadeirydd y 
Pwyllgor Archwilio ynghylch rheolaeth 
fewnol. 

Mae’r Pwyllgor Archwilio yn cael 
adroddiadau rheolaidd gan yr archwilwyr 
mewnol.  Rhoddir barn annibynnol ar bob 
adroddiad sy’n ymwneud â digonolrwydd 
ac effeithiolrwydd system reoli fewnol y 
Brifysgol, ynghyd ag argymhellion ar gyfer 
gwella.

Mae gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol 
gyfrifoldeb i reoli risg, cael cofrestrau 
risg wedi’u diweddaru gan Golegau a 
Gwasanaethau, diweddaru cofrestr risg 
Bwrdd Gweithredol y Brifysgol a hysbysu’r 
Pwyllgor Llywodraethu a’r Cyngor ynghylch 
risg drwy gydol ny flwyddyn. 

Defnyddir yr adroddiadau hyn i lywio 
cofrestrau risg y Brifysgol, y Colegau a’r 
Gwasanaethau Proffesiynol sy’n cael 
eu hystyried gan Fwrdd Gweithredol y 
Brifysgol, y Cyngor, a’r Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu. Mae hyn yn gwneud yn siŵr 
bod y wybodaeth am risg a ddarperir drwy 
gyfrwng y cofrestrau i Fwrdd Gweithredol 
y Brifysgol a’r Cyngor, yn cynnwys risg ym 
meysydd llywodraethu, rheoli, ansawdd, 
enw da ac arian o bob rhan o’r Brifysgol.

Perchnogion y risgiau yn y meysydd hyn 
sy’n gyfrifol am reoli risgiau unigol y 
Brifysgol, y Colegau a’r Gwasanaethau 
Proffesiynol. Caiff risgiau eu gwerthuso 
ar sail eu tebygolrwydd a beth fyddai 
eu heffaith pe byddent yn digwydd go 
iawn. Mae risgiau o bwys yn cael eu 
blaenoriaethu a’u cyflwyno gerbron Bwrdd 
Gweithredol y Brifysgol a’r Cyngor yn rhan 
o’u hadroddiadau chwarterol, ac maent 
yn cynnwys risgiau o safbwynt busnes, 
gweithredol, cydymffurfio ac arian. 
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Datganiad o Fudd Cyhoeddus

Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen 
gofrestredig (rhif 1136855). Mae ei 
Siarter Frenhinol, a roddwyd gyntaf 
ym 1884, yn nodi ei threfniadau 
cyfansoddiadol a’i hamcanion. 
Mae’r amcanion hynny’n ymgorffori 
egwyddorion mor sylfaenol â hyrwyddo 
addysg, gan gynnwys pŵer y Brifysgol 
i wneud ymchwil, addysgu, arholi, a 
dyfarnu graddau. Maent hefyd yn cynnwys 
rhwymedigaethau i ddatblygu cymeriad y 
myfyrwyr, hybu iechyd a lles, yn enwedig 
yng Nghymru, ac yn gyffredinol er mwyn 
cyfrannu at ddatblygiad cymdeithasol, 
diwylliannol ac economaidd. 

Mae’r Brifysgol yn aelod o’r grŵp o 
brifysgolion ymchwil-ddwys, Grŵp Russell, 
a diben ei bodolaeth yw creu a rhannu 
gwybodaeth ac addysgu er lles pawb. 
Barn Prifysgol Caerdydd yw bod ymchwil 
sylfaenol yn hanfodol i ddyheadau 
dynol ac yn hollbwysig o ran datblygu 
arteffactau, technolegau a gwasanaethau 
diwylliannol i wella ansawdd bywyd pawb. 
Ei bri am ymchwil yw un o’r prif ffactorau 
wrth ddenu staff a myfyrwyr. 

Wrth bennu ac adolygu amcanion a 
gweithgareddau’r Brifysgol, mae Cyngor 
y Brifysgol wedi rhoi sylw dyledus i 
ganllawiau Comisiwn yr Elusennau 
ynghylch sut i adrodd am fudd i’r cyhoedd, 
yn enwedig ei chanllawiau atodol ynghylch 
hyrwyddo addysg er budd y cyhoedd.

Mae nodau strategol y Brifysgol i’w gweld 
yn ‘Y Ffordd Ymlaen 2012 – 2017’ a 
cheir crynodeb ohonynt isod. Mae’r 
Brifysgol yn paratoi strategaeth newydd ar 
hyn o bryd ar gyfer cyfnod 2018 – 2023.

Addysg
Mae’r Brifysgol yn darparu addysg sy’n 
ceisio cyffroi, ysgogi, herio, a chefnogi 
myfyrwyr. Er mwyn cyflawni hyn rydym 
yn sicrhau bod ein rhaglenni yn galluogi 
myfyrwyr i chwarae rhan weithredol 
yn eu dysgu, ac elwa ar ein diwylliant 
ymchwil. Rydym yn darparu cyfleoedd i 
fyfyrwyr ddatblygu rhinweddau sy’n eu 
galluogi i lwyddo mewn maes cyflogaeth 
yn fyd-eang ac i wneud gwahaniaeth 
gwirioneddol yn y byd. Rydym yn cefnogi 
ac annog ein myfyrwyr i ystyried profiad 
gwaith a chael mynediad at amrywiaeth o 
gyfleoedd byd-eang i astudio, gweithio a 
gwirfoddoli dramor. Rydym yn croesawu 
ac yn cefnogi myfyrwyr o amrywiaeth 
eang o gefndiroedd ac o bob cwr o’r byd. 
Mae ein myfyrwyr yn ffurfio cymuned 
fyd-eang ddeinamig. Yn 2016/17 fe 
wnaethom fuddsoddi £8 miliwn mewn 
ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Ymchwil ac arloesedd
Drwy ei hymchwil, gyda chymorth nifer o 
sefydliadau penodol, mae’r Brifysgol yn 
mynd i’r afael â phroblemau byd-eang a 
hollbwysig lle mae angen cydweithredu 
ar draws disgyblaethau. Mae ymchwilwyr 
y Brifysgol yn mynd i’r afael â’r heriau 
o bwys sy’n wynebu cymdeithas, yr 
economi a’r amgylchedd. Mae ystod 
eang o raglenni datblygu, cyfleusterau 
arloesol, adnoddau llyfrgell helaeth a 
chyngor arbenigol ar gael ar gyfer ein 
hymchwilwyr, Mae’r Brifysgol yn ennill 
ei phlwyf fel Cartref Arlosedd hefyd 
ac mae’n denu partneriaid o’r sector 
preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd 
sector er mwyn cyflawni ei chenhadaeth 
ddinesig. Mae’n arfogi graddedigion 
â gallu entrepreneuraidd er mwyn 
iddynt allu cyfrannu at dwf yr economi 
gwybodaeth. Mae hefyd yn buddsoddi 
mewn cyfleusterau pwrpasol ar gyfer 
partneriaethau arloesol gyda diwydiant, 
llywodraeth a’r gymdeithas ehangach.

Rhyngwladol
Mae’r Brifysgol yn sefydliad byd-eang 
gyda bron 6,000 o fyfyrwyr rhyngwladol 
(gan gynnwys y rhai o‘r UE y tu allan 
i’r DU) o dros 100 o wledydd ac mae 
ganddi gysylltiadau ffurfiol ar draws dros 
35 o wledydd. Rydym yn cydweithio â 
phartneriaid busnes ac addysg ledled 
y byd, gan gynnwys partneriaethau 
strategol ffurfiol gyda Phrifysgol Xiamen 
yn Tsieina a Leuven KU yng Ngwlad 
Belg. Mae cysylltiadau cryf y Brifysgol 
gyda sefydliadau ledled y byd yn golygu 
bod llawer o’n myfyrwyr yn cael y cyfle i 
astudio, gweithio neu wirfoddoli dramor. 
Mae ein hymchwilwyr yn cydweithio â 
phartneriaid ledled y byd i fynd i’r afael â 
materion byd-eang fel darparu mynediad 
at ddŵr dibynadwy yn Affrica a gwella 
effeithlonrwydd ynni mewn diwydiant 
Ewropeaidd. 

Ymgysylltu
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i wella 
iechyd, cyfoeth a lles cymunedau yng 
Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt drwy ei 
rhaglen ymgysylltu. Mae hyn yn cynnwys 
pum prif raglen ymgysylltu’r Brifysgol. 
Trawsnewid Cymunedau yw’r enw ar eu 
cyfer ac mae’n defnyddio arbenigedd, 
gwybodaeth ac adnoddau’r Brifysgol 
i gefnogi prosiectau hunangymorth 
cymunedol ledled Cymru a thu hwnt. Mae 
prosiect Porth Cymunedol Caerdydd yn 
un enghraifft sy’n gweithio gyda thrigolion 
a chyrff lleol i wneud ardal Grangetown 
yng Nghaerdydd yn lle gwell fyth i fyw a 
gweithio ynddo drwy ddatblygu ymchwil, 
addysg a chyfleoedd gwirfoddoli o sy’n 
ymateb i anghenion eu trigolion. Mae’r 
Brifysgol o fudd i gymunedau lleol mewn 
ffyrdd eraill hefyd e.e. mae’n annog tua 
1,000 o fyfyrwyr i wirfoddoli ar brosiectau 
cymunedol bob blwyddyn, ac mae ganddi 
ymrwymiad parhaus i dalu’r Cyflog Byw. 
Mae’r Brifysgol hefyd yn gweithio’n agos 
gydag ysgolion a cholegau i gefnogi pobl 
ifanc gyda’u dysgu er mwyn iddyn nhw 
gyflawni eu potensial. 



26

Cyfrifoldebau Cyngor Prifysgol Caerdydd

Yn unol â Siarter Corffori’r Brifysgol, y 
Cyngor sy’n gyfrifol am weinyddu a rheoli 
materion y Brifysgol, gan gynnwys sicrhau 
system effeithiol o reoli mewnol, ac 
mae’n ofynnol iddo gyflwyno Datganiadau 
Ariannol archwiliedig ar gyfer pob 
blwyddyn ariannol.  Y Cyngor sy’n gyfrifol 
am baratoi’r Adroddiad Blynyddol a’r 
Datganiadau Ariannol yn unol â deddfau 
a rheoliadau perthnasol a Safonau 
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig (Arferion 
Cyfrifyddu a Dderbynnir yn Gyffredinol yn 
y Deyrnas Unedig).

Mae’r ddeddf sy’n berthnasol i’r Brifysgol 
yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r Cyngor 
baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob 
blwyddyn ariannol sy’n rhoi darlun cywir a 
theg o gyflwr materion y Brifysgol, y grŵp 
cyfunol ac o adnoddau cynhyrchu incwm 
a gwariant y Brifysgol a’r grŵp cyfunol ar 
gyfer y cyfnod hwnnw.    

Wrth lunio’r Datganiadau Ariannol, mae 
angen i’r Cyngor:

• ddethol polisïau cyfrifyddu addas ac 
yna eu defnyddio’n gyson;

• arsylwi ar y dulliau a’r egwyddorion yn 
y Datganiad o Arferion a Argymhellir: 
Cyfrifyddu ar gyfer Addysg Bellach ac 
Uwch;

• gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon 
sydd yn rhesymol a doeth;

• nodi p’un a yw Safonau Cyfrifyddu 
perthnasol y DU wedi’u dilyn, yn 
amodol ar unrhyw wyriadau o bwys a 
ddatgelir ac a eglurir yn y datganiadau 
ariannol;

• paratoi’r datganiadau ariannol ar sail 
pryderon gweithredol oni bai ei bod yn 
amhriodol tybio y bydd y Brifysgol yn 
parhau mewn busnes.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am gadw 
cofnodion priodol o’r cyfrifon sy’n 
datgelu’r sefyllfa ariannol gyfunol a 
sefyllfa ariannol y Brifysgol ar unrhyw 
adeg ac yn ei alluogi i sicrhau y llunnir y 
Datganiadau Ariannol yn unol â Siarter 
Corffori’r Brifysgol, y Cyfarwyddyd Cyfrifon 
a gyhoeddwyd gan CCAUC, y Datganiad o 
Arferion a Argymhellir: Cyfrifyddu mewn 
Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch, a 
safonau cyfrifyddu perthnasol eraill.  

Yn ogystal, ac o fewn telerau ac amodau’r 
Memorandwm Ariannol y cytunwyd arno 
rhwng CCAUC a Chyngor y Brifysgol, 
mae’n ofynnol i’r Cyngor, drwy ddeiliad 
dynodedig y swydd, lunio Datganiadau 
Ariannol am bob blwyddyn ariannol unigol 
gan roi darlun cywir a theg o sefyllfa’r 
Brifysgol a’i his-gwmnïau ac o’r gwarged 
neu’r ddyled, datganiad am symudiadau 
arian wrth gefn a’r llifoedd arian am y 
flwyddyn honno.

Mae’r Cyngor wedi cymryd camau 
rhesymol i wneud hyn:

• sicrhau bod arian gan CCAUC, 
Llywodraeth Cymru a Chyrff Cyllido 
eraill yn cae ei ddefnyddio’n unig i’r 
dibenion y cafodd ei ddarparu yn y lle 
cyntaf ac yn unol â’r Memorandwm 
Ariannol â CCAUC ac unrhyw amodau 
eraill y gall CCAUC neu Gorff Cyllido eu 
pennu o bryd i’w gilydd;

• sicrhau bod dulliau rheoli ariannol a 
rheolaethol priodol ar waith i ddiogelu 
cronfeydd cyhoeddus a chronfeydd o 
ffynonellau eraill;

• diogelu asedau’r Brifysgol a’i his-
gwmnïau a rhwystro a chanfod twyll;

• gwneud yn siŵr bod adnoddau a 
gwariant y Brifysgol a’i his-gwmnïau 
yn cael eu rheoli’n ddarbodus, yn 
effeithlon ac yn effeithiol.

Mae elfennau allweddol system rheolaeth 
ariannol fewnol y Brifysgol, a luniwyd i 
gyflawni’r cyfrifoldebau a amlinellwyd 
uchod, yn cynnwys:

• diffiniadau clir o gyfrifoldebau 
penaethiaid adrannau academaidd ac 
adrannau gweinyddol a’r awdurdod a 
ddirprwywyd iddynt;

• proses gynllunio, a ategir gan 
gyllidebau incwm, gwariant, cyfalaf a 
llif arian blynyddol manwl, ac mae’r 
Cyngor yn cymeradwyo’r gyllideb 
gyffredinol;

• adolygu canlyniadau ariannol yn 
rheolaidd, gan gynnwys paratoi 
adroddiadau am amrywiadau a 
rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am 
ganlyniadau rhagolygon;

• gofynion sydd wedi’u diffinio a’u 
ffurfioli’n glir ar gyfer cymeradwyo a 
rheoli gwariant;

• Rheoliadau Ariannol cynhwysfawr 
sy’n rhoi manylion y dulliau rheoli a’r 
gweithdrefnau ariannol ac sydd wedi’u 
cymeradwyo gan y Pwyllgor Archwilio 
a’r Cyngor;

• tîm Archwilio Mewnol y mae ei 
raglen flynyddol wedi’i chymeradwyo 
gan y Pwyllgor Archwilio ac wedi’i 
chadarnhau gan y Cyngor.

Er hynny, y cyfan y gall unrhyw system 
reoli ariannol fewnol ei wneud yw darparu 
sicrwydd rhesymol, ond nid sicrwydd 
llwyr, yn erbyn camddatganiad neu golled 
o bwys.

Ar ran y Cyngor

Yr Athro Colin Riordan
Swyddog Cyfrifo
4 Rhagfyr 2017
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i  
Gyngor Prifysgol Caerdydd  

Adroddiad am archwilio’r 
datganiadau ariannol
Barn
Yn ein barn ni, mae datganiadau ariannol 
cyfunol Prifysgol Caerdydd a datganiadau 
ariannol y Brifysgol (y “datganiadau 
ariannol”):

• yn rhoi darlun cywir a theg o sefyllfa 
materion y Grŵp a’r Brifysgol ar 31 
Gorffennaf 2017, yn ogystal ag incwm 
a gwariant a newidiadau i lif arian y 
Grŵp a’r Brifysgol, a llifoedd arian y 
Grŵp am y flwyddyn a ddaeth i ben 
bryd hynny;

• wedi’u paratoi’n briodol yn unol ag 
Arferion Cyfrifyddu a Dderbynnir 
yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig 
(Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig, 
sy’n cynnwys FRS 102 “Y Safon 
Adrodd Ariannol sy’n gymwys yn y DU 
a Gweriniaeth Iwerddon”, a’r ddeddf 
berthnasol);

• wedi’u paratoi’n briodol yn unol â 
gofynion y Datganiad o Arferion a 
Argymhellir – Cyfrifyddu ar gyfer 
Addysg Bellach ac Uwch; ac

• wedi’u paratoi yn unol â gofynion 
Deddf Elusennau 2011.

Rydym wedi archwilio’r datganiadau 
ariannol sydd yn yr Adroddiad Blynyddol 
a’r Datganiadau Ariannol (yr “Adroddiad 
Blynyddol”). Mae’r rhain yn cynnwys: 
Mantolenni Cyfunol a’r Brifysgol ar 31 
Gorffennaf 2017; Datganiadau Cyfunol 
a’r Brifysgol a Incwm Cynhwysfawr, 
Datganiad Cyfunol y Llifoedd Arian, a 
Datganiadau Cyfunol a’r Brifysgol o 
Newidiadau i’r Cronfeydd Wrth Gefn ar 
gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd 
hynny; yn ogystal â nodiadau gyda’r 
datganiadau ariannol, sy’n cynnwys 
disgrifiad o’r polisïau cyfrifyddu pwysig.

Sail barn
Fe wnaethom gynnal ein harchwiliad yn 
unol â Safonau Archwilio Rhyngwladol 
(DU) (“ISAs (DU)”) a deddfau perthnasol. 
Ceir disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau 
o dan y Safonau hyn yn yr adran yn 
am gyfrifoldebau’r Archwilwyr ar gyfer 
archwilio datganiadau ariannol. Credwn 
fod y dystiolaeth archwilio yr ydym wedi 
cael gafael arni yn ddigonol ac yn briodol i 
gynnig sail ar gyfer ein barn.

Annibyniaeth
Rydym yn parhau i fod yn annibynnol 
ar y Grŵp yn unol â gofynion moesegol 
sy’n berthnasol i’n harchwiliad o’r 
datganiadau ariannol yn y DU. Mae’r rhain 
yn cynnwys Safon Moesegol y Cyngor 
Adrodd Ariannol (FRC) ar gyfer endidau 
rhestredig o ddiddordeb cyhoeddus, ac 
rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau 
moesegol eraill yn unol â’r gofynion hyn.

Ein dull archwilio
Trosolwg

• Effaith gyffredinol y grŵp: £5.1m 
(2016: £5.1m), yn seiliedig ar 1% o’r 
incwm.

• Effaith gyffredinol y Brifysgol : £5.0m 
(2016: £5.1m), ar sail 1% o’r incwm. 

• Roedd yr endidau a archwiliwyd 
gennym yn cyfrif am 99% o’r incwm a’r 
gwariant cyfunol a’r asedau net.

• Cydnabyddiaeth o risg o dwyll mewn 
incwm a gwariant (Grŵp a’r Brifysgol).

• Rhwymedigaethau pensiwn (Grŵp a’r 
Brifysgol).

• Gwerthusiad o’r buddsoddiad yn 
Compound Semiconductor Centre 
Limited (Prifysgol).

Cwmpas ein harchwiliad
Wrth ddylunio ein harchwiliad, fe 
wnaethom bennu’r effaith ac asesu’r 
risgiau o gamddatganiadau gwirioneddol 
yn y datganiadau ariannol. Yn benodol, 
fe wnaethom ystyried penderfyniadau 
goddrychol gan y Cyngor e.e. mewn 
perthynas ag amcangyfrifon cyfrifyddu 
o bwys oedd yn cynnwys gwneud 
rhagdybiaethau ac ystyried digwyddiadau 
yn y dyfodol sydd, ynddo’i hun, yn broses 
ansicr. Fel ym mhob un o’n harchwiliadau, 
fe wnaethom roi sylw hefyd i’r risg o 
reolwyr yn diystyru prosesau rheoli 
mewnol. Roedd hyn yn cynnwys 
gwerthuso unrhyw dystiolaeth o ragfarn 
gan y Cyngor oedd yn creu’r posibilrwydd 
o gamddatgan gwirioneddol o ganlyniad 
i dwyll.

Materion archwilio allweddol
Y materion archwilio allweddol yw’r 
materion hynny sydd, ym marn 
broffesiynol yr archwilwyr, y rhai pwysicaf 
wrth archwilio’r datganiadau ariannol 
yn y cyfnod presennol. Mae’r rhain yn 
cynnwys y risgiau pwysicaf a aseswyd 
o gamddatganiad gwirioneddol (boed o 
ganlyniad i dwyll neu beidio) a nodwyd 
gan yr archwilwyr, gan gynnwys y rhai a 
gafodd yr effaith fwyaf ar y strategaeth 
archwilio gyffredinol; sut cafodd 
adnoddau eu dyrannu yn yr archwiliad; a 
chyfarwyddo ymdrechion y tîm ymgysylltu. 
Cafodd y materion hyn, ac unrhyw 
sylwadau gennym am ganlyniadau ein 
gweithdrefnau, eu hystyried yng nghyd-
destun ein harchwiliad o’r datganiadau 
ariannol yn gyffredinol, ac wrth ffurfio 
barn arnynt, ac nid ydym yn cynnig barn 
ar y materion ar wahân. Nid yw hon yn 
rhestr gyflawn o bob risg a nodwyd.
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Mater archwilio allweddol 

Cydnabyddiaeth o risg o dwyll mewn incwm a gwariant
Nodwyd gennym bod y risg o dwyll mewn perthynas ag incwm a 
gwariant yn risgiau archwilio sylweddol, yn enwedig o ran p’un a 
oedd hawl gan y Brifysgol a’r Grŵp i gydnabod incwm ac os oedd 
gwariant yn gyflawn. 

Nid yw’r rhan fwyaf o’r incwm a gafodd ei gydnabod yn y Grŵp a’r 
Brifysgol yn gymhleth, a cheir cydnabyddiaeth glir ar eu cyfer.

Mae £101.2m o incwm grantiau a chontractau ymchwil (nodyn 
4) (2016: £113.6m) wedi’i gynnwys yn y datganiadau ariannol, 
ac ystyriwyd bod mwy o risg i hwn gael ei addasu gan fod 
amodau cydnabod sy’n ymwneud â pherfformiad yn ymwneud 
yn benodol â grantiau unigol.  Felly, mae perygl y gallai rheolwyr 
addasu incwm drwy roi ffigwr rhy uchel ar gyfer croniadau neu 
beidio â datgan gohiriadau incwm yn llawn. 

Roedd ein gwaith ar wariant yn canolbwyntio ar y mae sydd fwyaf 
agored i gael ei addasu er mwyn cynyddu gwarged y Grŵp a’r 
Brifysgol.  Rhwymedigaethau heb eu cofnodi oedd y rhain.

Sut aeth ein harchwiliad i’r afael â’r mater 
archwilio allweddol

Incwm
Er mwyn gwneud yn siŵr bod incwm yn cael ei gydnabod yn unol 
ag amodau sy’n gysylltiedig â pherfformiad, cawsom afael ar y 
cytundebau ariannu ar gyfer sampl o brosiectau er mwyn pennu 
o dan ba amodau y gellir nodi refeniw. Drwy gyfeirio at yr amodau 
perfformiad a nodwyd, fe wnaethom benderfynu a oedd yr incwm 
wedi’i nodi yn unol â’r amodau hyn drwy gynnal profion i weld a 
ddigwyddodd y perfformiad mewn gwirionedd e.e. drwy wirio a fu 
unrhyw wariant sylfaenol ac a oedd y gwariant hwn yn berthnasol 
drwy gyfeirio at y trefniadau ariannu.
Ni wnaeth ein gwaith nodi unrhyw achosion lle na chyflawnwyd y 
meini prawf perfformiad. 

Gwariant
Fe wnaethom gynnal profion ynghylch y taliadau ar ôl diwedd 
y flwyddyn i weld a oedd unrhyw rwymedigaethau a ddylai fod 
wedi’u cofnodi yn y datganiadau ariannol, ond oedd wedi’u 
hepgor.
Ni nodwyd unrhyw eitemau o’r fath.

Rhwymedigaethau pensiwn
Cyfeiriwch at nodyn 22 (Cynlluniau pensiwn)

Mae’r Grŵp a’r Brifysgol yn cymryd rhan mewn cynlluniau 
buddiannau pensiwn wedi’u diffinio gyda rhwymedigaethau net 
cyfunol o £51.9m (2016: £60.5m).  Ceir darpariaeth bellach 
o £51.4m (2016: £50.0m) ar gyfer ad-dalu diffyg yn y dyfodol 
mewn perthynas â chynllun buddiannau aml-gyflogwr pellach, 
Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS).  Caiff y cynllun hwn ei drin 
fel cynllun cyfraniadau diffiniedig gan nad oes modd amlygu 
asedau a rhwymedigaethau pob sefydliad sy’n aelod o’r cynllun 
ar wahân.  Fodd bynnag mae atebolrwydd yn ofynnol o ran 
cydnabod yr ad-daliadau y mae’r Grŵp a’r Brifysgol wedi cytuno 
i’w gwneud i dalu diffygion yn y dyfodol. Pennir yr atebolrwydd 
drwy anwybyddu’r llifau arian parod yn y dyfodol o dan y cynllun 
ad-dalu’r diffyg ar gyfradd ostyngol briodol.

Mae pob un o’r rhwymedigaethau yn arwyddocaol yng nghyd-
destun mantolenni’r Grŵp a’r Brifysgol.

I allu prisio rhwymedigaeth y pensiynau, mae angen lefelau 
sylweddol o ddealltwriaeth ac arbenigedd technegol wrth ddewis 
tybiaethau priodol. Gall newidiadau anffafriol mewn nifer 
o’r rhagdybiaethau allweddol (gan gynnwys codiadau cyflog, 
chwyddiant, cyfraddau disgownt a chyfraddau marwolaeth) gael 
effaith wirioneddol wrth gyfrifo atebolrwydd.

Cynllun buddiannau diffiniedig
Cawsom afael ar yr adroddiadau prisio pensiynau ar gyfer y ddau 
gynllun buddion diffiniedig gan yr actiwari allanol. Gyda chymorth 
ein harbenigwyr actiwaraidd mewnol, fe wnaethom gymharu’r 
prif dybiaethau a ddefnyddiwyd wrth brisio rhwymedigaeth y 
pensiynau gan yr actiwari allanol yn unol â’n meincnodau a 
ddatblygwyd yn fewnol.

Roedd y tybiaethau a ddefnyddiwyd yn cyd-fynd â’n meincnodau. 

Atebolrwydd USS
Cawsom afael ar y model a ddefnyddir gan y Grŵp a’r Brifysgol i 
bennu atebolrwydd USS.  Rydym yn defnyddio ein harbenigwyr 
actiwaraidd mewnol i wneud yn siŵr bod y gyfradd ostyngol a 
ddefnyddiwyd i fesur y rhwymedigaeth o fewn ystod dderbyniol.
Roeddem yn cytuno bod y prif dybiaethau eraill a ddefnyddiwyd 
yn y model yn cyd-fynd â modelau cynllunio a darogan y Grŵp a’r 
Brifysgol.
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Mater archwilio allweddol 

Gwerthusiad o’r buddsoddiad yn Compound 
Semiconductor Centre Limited (“CSC”).
Cawsom afael ar asesiad y Cyngor ynghylch p’un a oedd unrhyw 
ffactorau a fyddai’n sbarduno adolygiad manwl o’r cyd-fenter ar 
y cyd ar gyfer gostyngiad mewn gwerth. Fe wnaethom werthuso’r 
asesiad gan gynnwys p’un a oedd perfformiad economaidd CSC 
yn cyd-fynd â disgwyliadau gwreiddiol.

Fe gawsom afael ar ragolygon llif arian y Cyngor ar gyfer asesu a 
gwerthu pa mor briodol yw’r tybiaethau allweddol, gan gynnwys y 
gyfradd ostyngol a’r cyfraddau twf a ddefnyddiwyd. Fe wnaethom 
gymharu gyfradd ostyngol â chost cyfalaf y Brifysgol a chyfradd 
y twf â’r rhagolygon economaidd. Fe wnaethom hefyd gynnal 
amrywiaeth o ddadansoddiadau i bennu i ba raddau y byddai 
angen i rai rhagdybiaethau allweddol newid cyn i fodel llif arian y 
Cyngor ddangos bod y buddsoddiad am wneud colled.  Nodwyd 
gennym na fyddai unrhyw newidiadau rhesymol debygol yn 
arwain at wneud colled ar y buddsoddiad.

Sut aeth ein harchwiliad i’r afael â’r mater 
archwilio allweddol

Cawsom afael ar asesiad y Cyngor ynghylch p’un a oedd unrhyw 
ffactorau a fyddai’n sbarduno adolygiad manwl o’r cyd-fenter ar 
y cyd ar gyfer gostyngiad mewn gwerth. Fe wnaethom werthuso’r 
asesiad gan gynnwys p’un a oedd perfformiad economaidd CSC 
yn cyd-fynd â disgwyliadau gwreiddiol.

Fe gawsom afael ar ragolygon llif arian y Cyngor ar gyfer asesu a 
gwerthu pa mor briodol yw’r tybiaethau allweddol, gan gynnwys y 
gyfradd ostyngol a’r cyfraddau twf a ddefnyddiwyd. Fe wnaethom 
gymharu gyfradd ostyngol â chost cyfalaf y Brifysgol a chyfradd 
y twf â’r rhagolygon economaidd. Fe wnaethom hefyd gynnal 
amrywiaeth o ddadansoddiadau i bennu i ba raddau y byddai 
angen i rai rhagdybiaethau allweddol newid cyn i fodel llif arian y 
Cyngor ddangos bod y buddsoddiad am wneud colled.  Nodwyd 
gennym na fyddai unrhyw newidiadau rhesymol debygol yn 
arwain at wneud colled ar y buddsoddiad.

Sut aethom ati i addasu cwmpas 
yr archwiliad
Fe wnaethom addasu cwmpas yr 
archwiliad i wneud yn siŵr ein bod yn 
cyflawni digon o waith i allu rhoi barn ar y 
datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd. 
Roedd hyn yn cynnwys ystyried strwythur 
y Grŵp a’r Brifysgol, y prosesau cyfrifyddu 
a rheoli, a’r sector y maent yn gweithredu 
ynddo.

Mae’r Brifysgol yn cynhyrchu 99.7% o 
incwm y Grŵp ac mae i’w chyfrif am 
99.7% o wariant y Grŵp cyn enillion a 
cholledion eraill.  Mae ei gweithgareddau 
yn seiliedig ar addysg ac ymchwil o’i 
lleoliad yng Nghaerdydd.  Yn y flwyddyn 
flaenorol, ymrwymodd y Brifysgol i gyd-
fenter gydag IQE plc i ffurfio CSC. Mae’r 
swyddogaethau cyfrifyddu ac adrodd ar 
gyfer y Grŵp, ar wahân i’r rhai ar gyfer 
CSC, yn cael eu cyflawni yn y Brifysgol, 
yng Nghaerdydd. Mae is-gwmni’r Brifysgol 
sydd wedi’i gynnwys yng nghyfrifon y Grŵp 
yn amherthnasol. Felly, yn y Brifysgol 
yng Nghaerdydd yr ymgymerwyd â’n holl 
weithdrefnau mewn cysylltiad â CSC.

Effaith
Fe ddylanwadodd ein defnydd o effaith ar 
gwmpas ein hymchwiliad. Fe wnaethom 
osod rhai trothwyon ansoddol o ran 
effaith. Fe wnaeth y rhain, ynghyd ag 
ystyriaethau ansoddol, ein helpu i 
bennu cwmpas ein harchwiliad yn 
ogystal â natur, amseriad ac ehangder 
ein gweithdrefnau archwilio ynghylch 
yr eitemau unigol a’r datgeliadau yn 
y datganiadau ariannol. Roeddent 
hefyd o gymorth wrth werthuso effaith 
camddatganiadau, yn unigol ac ar y 

cyd, ar y datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd. 

Ar sail ein barn broffesiynol, dyma sut y 
gwnaethom bennu’r effaith ar gyfer ein 
datganiadau ariannol yn gyffredinol

Effaith gyffredinol 
Cyfunol: £5.1m (2016: £5.1m), 
Prifysgol: £5.0m (2016: £5.1m).

Sut y gwnaethom ei phennu 
1% o’r incwm.

Rhesymeg ar gyfer y meincnod 
Rydym o’r farn bod incwm yn feincnod 
priodol, gan gydnabod bod y Brifysgol 
yn sefydliad nid-er-elw, ac am fod 
incwm yn sbardun pwysig er mwyn 
ariannu gwariant perthnasol.

Rydym yn cytuno gyda’r Pwyllgor Archwilio 
y byddem yn eu hysbysu am unrhyw 
gamddatganiadau gwerth dros £0.25m 
(2016: £0.25m) yn ystod ein harchwiliad 
o’r Grŵp a’r Brifysgol. Byddem hefyd yn 
eu hysbysu am gamddatganiadau o dan y 
gwerth hwn a ddylai gael eu hamlygu am 
resymau ansoddol yn ein barn ni.

Casgliadau sy’n ymwneud 
â busnes gweithredol
Nid oes gennym unrhyw beth i’w nodi 
ynghylch y materion canlynol mewn 
perthynas â safonau ISA’s (DU). Dyma’r 
adegau pan mae’n ofynnol i ni eich 
hysbysu: 

• os yw’r modd y mae’r Cyngor defnyddio 
sail cyfrifyddu’r busnes wrth baratoi’r 
datganiadau ariannol yn amhriodol; 
neu 

• nid yw’r Cyngor wedi datgelu unrhyw 
ansicrwydd gwirioneddol yn y 
datganiadau ariannol a allai godi 
amheuon o bwys ynghylch gallu’r Grŵp 
a’r Brifysgol i barhau i ddefnyddio 
sail cyfrifyddu’r busnes am o leiaf 
blwyddyn ar ôl dyddiad cymeradwyo’r 
datganiadau ariannol i’w cyhoeddi.

Fodd bynnag, gan nad oes modd darogan 
holl ddigwyddiadau neu amodau’r 
dyfodol, nid yw’r datganiad hwn yn 
gwarantu gallu’r Grŵp a’r Brifysgol i 
barhau fel busnes gweithredol.

Adrodd ar wybodaeth arall
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys yr holl 
wybodaeth yn yr Adroddiad Blynyddol 
ac eithrio’r datganiadau ariannol ac 
adroddiad ein harchwilwyr yn eu cylch. Y 
Cyngor sy’n gyfrifol am y wybodaeth arall. 
Nid yw ein barn ni ynghylch y datganiadau 
ariannol yn cynnwys gwybodaeth arall. 
Felly, nid ydym yn mynegi barn archwilio 
nac unrhyw fath o sicrwydd am y 
wybodaeth oni bai ein bod yn mynegi 
hynny’n gwbl glir yn yr adroddiad hwn. 

Mewn cysylltiad â’n harchwiliad o’r 
datganiadau ariannol, ein cyfrifoldeb 
ni yw darllen y wybodaeth arall. Wrth 
wneud hynny, rhaid i ni ystyried a 
yw’r wybodaeth hon yn wirioneddol 
anghyson â’r datganiadau ariannol 
neu’r wybodaeth a gawsom yn yr 
archwiliad, neu fel arall yn ymddangos 
fel petai’n gamddatganiad gwirioneddol. 
Os byddwn yn nodi camddatganiad 
gwirioneddol neu unrhyw beth sy’n 
wirioneddol anghyson yn ôl pob golwg, 
mae’n ofynnol i ni gynnal gweithdrefnau 
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sy’n penderfynu a oes camddatganiad 
gwirioneddol o’r datganiadau ariannol 
neu gamddatganiad gwirioneddol o’r 
wybodaeth arall. Os byddwn yn dod i’r 
casgliad, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed, 
nad oes camddatganiad gwirioneddol 
o’r wybodaeth arall hon, mae’n ofynnol 
i ni adrodd y ffaith honno. Nid oes 
gennym unrhyw beth i’w adrodd ar sail y 
cyfrifoldebau hyn.

Adroddiad Blynyddol
O dan Ddeddf Elusennau 2011 mae’n 
ofynnol i ni eich hysbysu os, yn ein 
barn ni, yw’r wybodaeth a roddwyd yn 
Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr 
yn anghyson ag unrhyw elfen wirioneddol 
mewn perthynas â’r datganiadau 
ariannol. Nid oes gennym unrhyw beth i’w 
adrodd ar sail y cyfrifoldeb hwn.

Cyfrifoldebau dros y 
datganiadau ariannol a’r 
archwiliad
Cyfrifoldebau dros y datganiadau 
ariannol a’r archwiliad
Fel yr esbonnir yn fanylach yng 
Nghyfrifoldebau Cyngor Prifysgol 
Caerdydd, a nodir ar dudalen 18, y 
Cyngor sy’n gyfrifol am lunio datganiadau 
ariannol yn unol â’r fframwaith perthnasol 
ac am fod yn fodlon eu bod yn rhoi 
darlun cywir a theg. Y Cyngor sy’n gyfrifol 
hefyd am reolaeth fewnol o’r fath gan 
ei mai’r Cyngor sy’n penderfynu beth 
sydd ei angen i baratoi datganiadau 
ariannol sydd heb unrhyw gamddatganiad 
gwirioneddol, boed hynny oherwydd 
camgymeriad neu dwyll.

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, 
y Cyngor sy’n gyfrifol am asesu gallu’r 
Grŵp a’r Brifysgol fel busnes gweithredol. 
Lle bo’n berthnasol, bydd yn datgelu 
materion sy’n ymwneud â’r busnes 
gweithredol ac yn defnyddio sail 
cyfrifyddu’r busnes oni bai bod y Cyngor 
naill ai’n bwriadu diddymu’r Grŵp neu’r 
Brifysgol neu ddod â gweithrediadau i 
ben, neu sydd heb ddewis realistig arall 
ar wahân i hynny.

Cyfrifoldebau’r archwilwyr dros 
archwilio’r datganiadau ariannol 
a’r archwiliad
Rydym yn gymwys i weithredu, ac wedi 
ein penodi, fel archwilwyr o dan adran 
144(2) Deddf Elusennau 2011.

Ein nod yw cael sicrwydd rhesymol 
nad yw’r datganiadau ariannol yn 
gyffredinol yn cynnwys camddatganiadau 
gwirioneddol, boed hynny oherwydd 
camgymeriad neu dwyll, a’n bod yn gallu 

cyhoeddi adroddiad archwilwyr sy’n 
cynnwys ein barn. Mae sicrwydd rhesymol 
yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw’n 
gwarant y bydd archwiliad a gynhelir yn 
unol â safonau ISAs (DU) bob amser yn 
canfod camddatganiad gwirioneddol 
sy’n bodoli. Gall camddatganiadau 
ddigwydd o ganlyniad i dwyll neu 
gamgymeriad. Maent yn cael eu hystyried 
yn gamddatganiadau gwirioneddol os 
gellir disgwyl yn rhesymol iddynt, naill ai’n 
unigol neu wedi’u cyfuno, ddylanwadu 
ar benderfyniadau economaidd a wneir 
gan ddefnyddwyr ar sail y datganiadau 
ariannol hyn. 

Mae disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau ar 
gyfer yr archwilio’r datganiadau ariannol 
ar gael ar wefan FRC: www.frc.org.uk/
auditorsresponsibilities

Mae’r disgrifiad hwn yn rhan o adroddiad 
ein harchwilwyr.

Defnyddio’r adroddiad hwn
Mae’r adroddiad hwn, gan gynnwys y 
safbwyntiau, wedi’u paratoi ar gyfer y 
Cyngor yn unig fel corff yn unol â siarteri a 
statudau’r Brifysgol ac adran 124B Deddf 
Diwygio Addysg 1988 fel y’i diwygiwyd 
gan adran 1992 Deddf Addysg Bellach 
ac Uwch 144 ac adran 2011 Deddf 
Elusennau 154 a rheoliadau a wnaed o 
dan adran 30 y Ddeddf honno (Rheoliad 
2008 Rheoliadau Elusennau (Cyfrifon 
ac Adroddiadau) 2008) ac i ddim diben 
arall.  Nid ydym, wrth roi’r safbwyntiau 
hyn, yn derbyn nac yn ymgymryd ag 
unrhyw gyfrifoldeb at unrhyw ddiben arall 
nac i unrhyw unigolyn arall y dangosir 
yr adroddiad hwn iddo neu y gall fynd 
i’w ddwylo ac eithrio lle y cydsyniwyd 
â hynny’n benodol ac yn ysgrifenedig 
gennym ymlaen llaw.

Adroddiadau gofynnol erail
Barn am faterion eraill a 
ragnodwyd yn y Côd Ymarfer 
Archwilio CCAUC a gyhoeddwyd 
gan Ddeddf Addysg Bellach ac 
Addysg Uwch 1992
Yn ein barn ni, ac ym mhob ffordd 
wirioneddol:

• mae gofynion cyfarwyddyd cyfrifon 
CCAUC wedi’u bodloni;

• mae cyllid o ba ffynhonnell bynnag, 
ac a weinyddir gan y Brifysgolion at 
ddibenion penodol, wedi’u cymhwyso’n 
briodol at y dibenion hynny ac wedi’u 
rheoli yn unol â’r ddeddfwriaeth 
berthnasol ac unrhyw delerau ac 
amodau eraill sy’n gysylltiedig â hwy;

• mae incwm wedi’i gymhwyso yn unol â 
statudau’r Brifysgol; ac

• mae cyllid a ddarparwyd gan 
CCAUC wedi’i gymhwyso yn unol 
â’r Memorandwm Sicrwydd ac 
Atebolrwydd ac unrhyw delerau ac 
amodau eraill sy’n gysylltiedig â hwy.

Digonolrwydd gwybodaeth 
a chofnodion cyfrifyddu ac 
esboniadau a dderbyniwyd
O dan Ddeddf Elusennau 2011 mae’n 
ofynnol i ni eich hysbysu os, yn ein barn ni

• nid yw’r Brifysgol wedi cadw cofnodion 
cyfrifyddu digonol; neu

• nid yw datganiadau ariannol y rhiant-
sefydliad mewn cytundeb â’r cofnodion 
a ffurflenni cyfrifyddu; neu

• nid ydym wedi derbyn yr holl 
wybodaeth a’r esboniadau sydd eu 
hangen arnom ar gyfer ein harchwiliad.

Nid oes gennym unrhyw eithriadau i’r 
adroddiad sy’n deillio o’r cyfrifoldeb hwn.

Rheolaeth fewnol
O dan Gôd Ymarfer Archwilio CCAUC 
a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Addysg 
Bellach ac Uwch 1992, mae’n ofynnol i 
ni eich hysbysu os, yn ein barn ni, oedd 
y datganiad o reolaeth fewnol, oedd 
wedi’i gynnwys yn rhan o’r Datganiad 
Llywodraethu Corfforaethol, yn anghyson 
â’n gwybodaeth am y Brifysgol a’r Grŵp. 
Nid oes gennym unrhyw eithriadau i’r 
adroddiad sy’n deillio o’r cyfrifoldeb hwn.

Lynn Pamment (Uwch-archwilydd 
Statudol)

ar gyfer ac ar ran 
PricewaterhouseCoopers LLP
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr 
Cofrestredig
Caerdydd
5 Rhagfyr 2017
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    Cyfunol Prifysgol 

 
Mae'r holl eitemau incwm a gwariant yn ymwneud â gweithgareddau parhaus

 Nodyn 2017 
£’000 

2016 
£’000 

2017 
£’000 

2016 
£’000 

Incwm      

Grantiau’r Corff Ariannu 2 58,351 68,016 58,351 68,016 
Ffioedd dysgu a grantiau cymorth 3 254,048 237,724 254,048 237,724 
Grantiau a chontractau ymchwil 4 101,232 112,494 101,232 112,494 
Grantiau a chontractau ymchwil - RDEC 4 - 1,129 - 1,129 
Incwm arall 5 82,094 85,666 80,820 84,573 
Incwm o fuddsoddiad 6 7,445 5,128 7,445 5,128 
Rhoddion a Gwaddolion 7 1,953 1,596 1,953 1,596 
Cyfanswm Incwm  505,123 511,753 503,849 510,660 
      
Gwariant      

Costau staff 8 290,348 277,671 290,348 277,671 
Costau staff – cynnydd yn narpariaeth cynllun 
pensiwn USS 

10,20 4,144 5,650 4,144 5,650 

Treuliau gweithredu eraill 10 174,982 167,454 173,716 166,370 
Dibrisiad 12 32,060 26,276 32,060 26,276 
Llog a chostau ariannol tebyg 9 12,305 7,624 12,297 7,615 
Cyfanswm y Gwariant 10 513,839 484,675 512,565 483,582 
      
(Diffyg)/ gwarged cyn enillion a cholledion eraill  (8,716) 27,078 (8,716) 27,078 
      Enillion ar fuddsoddiadau 13,16 11,765 5,977 11,765 5,977 
Cyfran o'r diffyg gweithredu mewn cyd-fentrau 13 (2,904) 941 - - 
Gwarged cyn treth  145 32,114 3,049 33,055 
      
Treth Gorfforaethol 11 - (233) - (233) 
Gwarged am y flwyddyn  145 31,881 3,049 32,822 
      
Enillion/(colledion) actiwaraidd mewn perthynas â 
chynlluniau pensiwn 

22 10,780 21,300 10,780 21,300 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr am y flwyddyn  10,925 10,581 13,829 11,522 
      
Cynrychiolir hynny gan y canlynol:      
   Incwm cynhwysfawr o waddolion am y flwyddyn  2,869 1,601 2,869 1,601 
   Incwm cynhwysfawr cyfyngedig am y flwyddyn  (237) - (237) - 
   Incwm cynhwysfawr nad yw’n gyfyngedig am y 
flwyddyn 

 8,293 8,980 11,197 9,921 

  10,925 10,581 13,829 11,522 
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Cyfunol Cyfrif incwm a gwariant Ailbrisio’r 
cronfeydd 
wrth gefn 

Cyfanswm 

 Gwaddolion Cyfyngedig  Anghyfyngedig   

 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 
      

Balans ar 1 Awst 2015 28,668 722 309,318 358,179 696,887 

Gwarged/(diffyg) o’r datganiad 
incwm a gwariant 1,601 - 30,280 - 31,881 

Incwm cynhwysfawr arall - - 21,300 - 21,300 

Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio 
a chronfeydd incwm a gwariant 
wrth gefn - - 6,297 (6,297) - 
Balans ar 1 Awst 2016 30,269 722 324,595 351,882 707,468 

Gwarged/(diffyg) o’r datganiad 
incwm a gwariant 2,869 (237) (2,487) - 145 

Incwm cynhwysfawr arall - - 10,780 - 10,780 

Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio 
a chronfeydd incwm a gwariant 
wrth gefn - - 6,296 (6,296) - 
Balans ar 31 Gorffennaf 2017 33,138 485 339,184 345,586 718,393 

      
      
Prifysgol Cyfrif incwm a gwariant Ailbrisio’r 

cronfeydd 
wrth gefn 

Cyfanswm 

 Gwaddolion Cyfyngedig  Anghyfyngedig   

 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 
      

Balans ar 1 Awst 2015 28,668 722 309,994 358,179 697,563 

Gwarged/(diffyg) o’r datganiad 
incwm a gwariant 1,601 - 31,221 - 32,822 
Incwm cynhwysfawr arall - - 21,300 - 21,300 
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio 
a chronfeydd incwm a gwariant 
wrth gefn - - 6,297 (6,297) - 
Balans ar 1 Awst 2016 30,269 722 326,212 351,882 709,085 

Gwarged/(diffyg) o’r datganiad 
incwm a gwariant 2,869 (237) 417 - 3,049 
Incwm cynhwysfawr arall - - 10,780 - 10,780 
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio 
a chronfeydd incwm a gwariant 
wrth gefn - - 6,296 (6,296) - 
Balans ar 31 Gorffennaf 2017 33,138 485 343,705 345,586 722,914 

      

Datganiadau o Newid i Gronfeydd wrth Gefn 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2017

( ) 
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   Cyfunol Prifysgol 

Nodyn 2017 
£’000 

2016 
£’000 

2017 
£’000 

2016 
£’000 

Asedau anghyfredol 
Asedau sefydlog diriaethol 12 730,392 705,496 730,392 705,496 
Buddsoddiadau 13 35,040 52,104 38,879 53,039 

765,432 757,600 769,271 758,535 

Asedau cyfredol 
Stociau 14 235 239 235 239 
Dyledwyr 15 58,374 65,674 58,664 66,039 
Buddsoddiadau 16 328,875 293,937 328,875 293,937 
Arian parod a chyfatebol i arian parod 90,212 118,516 89,750 118,510 

477,696 478,366 477,524 478,725 

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ymhen 
blwyddyn 

17 (112,899) (107,811) (112,045) (107,488) 

Asedau cyfredol net 364,797 370,555 365,479 371,237 

Cyfanswm asedau heb gynnwys y 
rhwymedigaethau cyfredol 1,130,229 1,128,155 1,134,750 1,129,772 

Credydwyr: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na 
blwyddyn 18 (308,551) (310,220) (308,551) (310,220) 

Darpariaethau pensiwn 20 (103,285) (110,467) (103,285) (110,467) 

Cyfanswm asedau net 718,393 707,468 722,914 709,085 

Cronfeydd Wrth Gefn Cyfyngedig 
Cronfeydd incwm a gwariant wrth gefn – cronfa 

waddol wrth gefn 
21 33,138 30,269 33,138 30,269 

Cronfeydd incwm a gwariant wrth gefn – cronfa 
gyfyngedig wrth gefn 

485 722 485 722 

Cronfeydd anghyfyngedig 
Cronfeydd incwm a gwariant wrth gefn – 

anghyfyngedig 
339,184 324,595 343,705 326,212 

Ailbrisio’r cronfeydd wrth gefn 345,586 351,882 345,586 351,882 
Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn 718,393 707,468 722,914 709,085 

Cafodd y datganiadau ariannol ar dudalennau 31 i 58 eu cymeradwyo ar 4 Rhagfyr 2017 a chawsant eu 
llofnodi ar ran y Cyngor ar y dyddiad hwnnw gan: 

Yr Athro Stuart Palmer Yr Athro Colin Riordan Robert Williams 
Cadeirydd y Cyngor  Is-Ganghellor Prif Swyddog Ariannol 

Mantolenni 
Ar 31 Gorffennaf 2017
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 Nodyn 

Y flwyddyn a 
ddaeth i ben 

ar 31 
Gorffennaf 

2017 

Y flwyddyn a 
ddaeth i ben 

ar 31 
Gorffennaf 

2016 
  £'000 £'000 

Llif arian o’r gweithgareddau gweithredu    

Gwarged am y flwyddyn  145 31,881 

Addasiad ar gyfer eitemau nad ydynt yn arian parod    

Dibrisiad 12 32,060 26,276 

Enillion ar fuddsoddiadau 16 (11,765) (5,977) 

Gostyngiad / (cynnydd) mewn stoc  4 (8) 

Gostyngiad / (cynnydd) mewn dyledwyr  7,300 (4,733) 

(Lleihad) / cynnydd mewn credydwyr  5,210 (4,664) 

Cynnydd yn y ddarpariaeth pensiwn  3,598 4,776 

Cyfran o'r diffyg gweithredu mewn cyd-fentrau 13 2,904 941 

Addasiad ar gyfer buddsoddi neu ariannu gweithgareddau    

Elw ar werthu asedau sefydlog diriaethol  - (602) 

Gwaredu asedau sefydlog diriaethol  - 44 

Incwm o fuddsoddiad 6 (7,445) (5,128) 

Llog taladwy 9 10,151 5,448 

Incwm gwaddolion 21 (582) (596) 

Mewnlif arian net a gynhyrchwyd o’r gweithgareddau gweithredu  41,580 47,658 
    
Llifoedd arian o weithgareddau buddsoddi    

Blaendaliadau newydd  (23,280) (159,697) 

Incwm o fuddsoddiad 6 7,445 5,128 

Taliadau i gaffael asedau sefydlog 12 (56,956) (69,422) 

Buddsoddiadau ased newydd nad ydynt yn gyfredol 13 (15,932) (47,310) 

Derbyniadau o werthu asedau sefydlog  - 1,743 

Derbyniadau o werthu buddsoddiadau nad ydynt yn gyfredol  30,092 11,556 

All-lif arian parod net a ddefnyddir mewn gweithgareddau buddsoddi  (58,631) (258,002) 

    
Llif arian o ariannu gweithgareddau    

Llog a dalwyd 9 (10,151) (5,439) 

Arian parod gwaddolion a dderbyniwyd 21 582 596 

Enillion net yn sgîl cyhoeddi bondiau 18 - 291,870 

Benthyciadau newydd 18 - 1,034 

Ad-daliadau o symiau a fenthycwyd  (1,684) (1,571) 
Net arian parod (allan) / mewnlif (a ddefnyddiwyd) / a gynhyrchwyd o 
weithgareddau ariannu  (11,253) 286,490 

    
(Lleihad) / cynnydd mewn arian parod a chyfatebol i arian parod yn ystod y 
flwyddyn  (28,304) 76,146 

    
Arian parod a chyfatebol i arian parod ar ddechrau'r flwyddyn  118,516 42,370 

    

Arian parod a chyfatebol i arian parod ar ddiwedd y flwyddyn  90,212 118,516 

Datganiad Cyfunol o Lif Arian 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2017
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Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2017

1. Datganiad o’r Prif 
Bolisïau Cyfrifyddu
Sail y Paratoad
Paratowyd y wybodaeth ariannol gyfunol 
hon yn unol â’r Datganiad o Arferion a 
Argymhellir (SORP): Cyfrifyddu ar gyfer 
Addysg Bellach ac Addysg Uwch 2015 ac 
yn unol â’r Safon Adrodd Ariannol (FRS 
102).  Mae’r Brifysgol yn endid budd 
cyhoeddus ac felly mae wedi defnyddio’r 
gofyniad budd cyhoeddus perthnasol 
o 102 FRS. Mae’r wybodaeth ariannol 
wedi’i pharatoi yn unol â’r confensiwn 
cost hanesyddol (a addaswyd gan yr 
ailbrisiad tir ac adeiladau ac yn dilyn 
mesur rhai offerynnau ariannol ar werth 
teg).

Mae’r datganiadau ariannol wedi’u 
llunio ar sail busnes byw.  Mae’r Cyngor 
yn ystyried bod gan y Brifysgol ddigon o 
adnoddau ariannol ac mae ei rhagolygon 
ac amcanestyniadau presennol yn 
dangos ei bod mewn sefyllfa dda i reoli ei 
gweithgareddau llwyddiannus ar gyfer y 
dyfodol rhagweladwy.  

Sail y Cyfnerthu
Er bod y datganiadau ariannol 
cyfnerthedig yn cyfnerthu datganiadau 
ariannol y Brifysgol a’i is-gwmni University 
College Cardiff Consultants Limited 
am y flwyddyn ariannol hyd at 31 
Gorffennaf, nid ydynt yn cynnwys rhai 
Undeb y Brifysgol, WWII Limited na rhai 
Cardiff Partnership Fund Limited gan 
nad oes gan y Cyngor reolaeth dros eu 
gweithgareddau ariannol a gweithredol.  
Mabwysiedir polisïau cyfrifyddu unffurf 
ledled y Grŵp.  Cyfrifir y mentrau ar y cyd 
gan ddefnyddio’r dull ecwiti.

Cydnabod Incwm
Nodir incwm ffioedd fel gros o unrhyw 
wariant nad yw’n ddisgownt neu’n daliad 
asiant tramor ac yn cael ei gredydu i’r 
Datganiad Cyfunol o Incwm Cynhwysfawr 
a Gwariant.  Lle rhoddir disgownt i swm 
y ffioedd dysgu am daliad prydlon, 
dangosir yr incwm sy’n dderbyniadwy 
net y disgownt. Cyfrifir bwrsariaethau ac 
ysgoloriaethau ar ffurf gros fel gwariant 
ac nid ydynt yn cael eu didynnu o incwm.

Credydir incwm o werthu nwyddau neu 
wasanaethau yn y Datganiad Cyfunol o 
Incwm a Gwariant Cynhwysfawr pan fydd 
y nwyddau neu’r gwasanaethau yn cael 
eu darparu i gwsmer allanol neu pan mae 
telerau’r contract wedi cael eu bodloni.

Credydir incwm buddsoddi yn y datganiad 
cyfunol o incwm a gwariant cynhwysfawr 
ar sail dderbyniadwy.

Mae cronfeydd mae’r Brifysgol yn eu 
derbyn ac yn dosbarthu fel asiant talu ar 
ran corff ariannu wedi’u heithrio o incwm 
a gwariant y Brifysgol lle mae’r Brifysgol 
yn agored i risg bychan neu’n mwynhau 
mantais economaidd fach sy’n ymwneud 
â’r trafodyn.

Cyllid grant
Mae cyllid grant gan gynnwys cyllid o 
grant bloc y cyngor, grantiau ymchwil 
o ffynonellau Llywodraeth a grantiau 
(gan gynnwys grantiau ymchwil) o 
ffynonellau nad ydynt yn llywodraethol yn 
cael eu cydnabod fel incwm pan fydd yr 
amodau sy’n ymwneud â pherfformiad 
wedi’u bodloni a bod y Brifysgol yn 
gymwys i hawlio’r incwm. Gelwir incwm 
a dderbynnir cyn bodloni amodau’n 
ymwneud â pherfformiad yn incwm 
gohiriedig o fewn credydwyr ar y fantolen 
ac mae’r rhain yn cael eu rhyddhau i 
fod yn incwm wrth i’r amodau gael eu 
bodloni.

Rhoddion a gwaddolion
Rhoddion a gwaddolion yw trafodion 
nad ydynt yn gyfnewidiol heb amodau yn 
ymwneud â pherfformiad.  Cydnabyddir 
rhoddion a gwaddolion gyda chyfyngiadau 
gan y rhoddwr yn yr incwm pan fydd gan 
y Brifysgol hawl i’r arian.  Mae’r incwm yn 
cael ei gadw yn y gronfa dros ben nes bod 
yn cael ei ddefnyddio ar adeg benodol yn 
unol ag amodau o’r fath, ac ar y pwynt 
hwn bydd yr incwm yn cael ei ryddhau 
i gronfeydd cyffredinol wrth gefn drwy 
drosglwyddiad cronfeydd wrth gefn.

Cydnabyddir rhoddion heb unrhyw 
gyfyngiadau gan y rhoddwr yn yr incwm 
pan fydd gan y Brifysgol hawl i’r arian.

Cofnodir incwm buddsoddi a symudiadau 
yng ngwerth teg gwaddolion mewn incwm 
yn y flwyddyn y maent yn codi a naill ai fel 
incwm cyfyngedig neu anghyfyngedig yn 
ôl telerau’r cyfyngiadau sy’n berthnasol i’r 
cronfeydd gwaddol unigol.

Mae pedwar prif fath o roddion a 
gwaddolion yn cael eu nodi mewn 
cronfeydd wrth gefn:
1.  Rhoddion cyfyngedig - mae’r rhoddwr 

wedi nodi bod rhaid defnyddio’r rhodd 
hwnnw ar gyfer amcan penodol.

2. Gwaddolion parhaol anghyfyngedig 
- mae’r rhoddwr wedi nodi y dylid 
buddsoddi’r arian yn barhaol i 
gynhyrchu ffrwd incwm er budd y 
Brifysgol.

3. Gwaddolion gwariadwy cyfyngedig 
- mae’r rhoddwr wedi nodi amcan 
penodol heblaw am brynu neu 
adeiladu asedau sefydlog diriaethol, 
ac mae gan y Brifysgol y pŵer i 
ddefnyddio’r cyfalaf

4. Gwaddolion parhaol cyfyngedig - mae’r 
rhoddwr wedi nodi y dylid buddsoddi’r 
arian yn barhaol i gynhyrchu ffrwd 
incwm ar gyfer amcan penodol.

Grantiau cyfalaf
gan y Brifysgol yr hawl i’r arian yn amodol 
ar fodloni unrhyw amodau sy’n ymwneud 
â pherfformiad.

Credydau Gwariant Ymchwil a 
Datblygu (RDEC)
Cydnabyddir incwm o dan y 
ddeddfwriaeth RDEC ar y pwynt lle mae’r 
fethodoleg hawliad mewn perthynas â 
gwariant wedi’i gymeradwyo gan Gyllid a 
Thollau EM.

Darpariaeth ar gyfer Dyledion 
Amheus
Gwneir darpariaeth benodol ar gyfer 
dyledion unigol os bernir bod amheuaeth 
ynglŷn â’u hadennill ar sail profiad 
hanesyddol.   

Cynlluniau Pensiwn
Y tri phrif gynllun pensiwn diffiniedig 
i staff y Brifysgol yw Cynllun Blwydd-
dal y Prifysgolion (yr USS), Cronfa 
Bensiwn Prifysgol Caerdydd (y CUPF) a’r 
Cynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol (yr 
LGPS).  Mae’r cynlluniau yn gynlluniau 
buddiannau a ddiffinnir gan arian. Prisir 
y cronfeydd bob tair blynedd gan actwari 
sydd â chymwysterau proffesiynol ac 
fe wnaiff hynny gan ddefnyddio’r dull 
cronni neu’r dull oed-a-gyrhaeddwyd, ac 
ymddiriedolwyr y cynllun, ar sail y cyngor 
a gânt gan yr actiwari, sy’n penderfynu ar 
gyfraddau’r cyfraniadau sy’n daladwy.

Mae’r USS yn gynllun aml-gyflogwr 
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lle nad yw’n bosibl nodi asedau a 
rhwymedigaethau i aelodau’r Brifysgol 
oherwydd natur gydfuddiannol y cynllun 
ac felly mae’r cynllun hwn yn cael ei 
gyfrif fel cynllun cyfrannu at fuddiannau 
ymddeol diffiniedig.

Cofnodir rhwymedigaeth mewn 
darpariaethau ar gyfer unrhyw 
ymrwymiad cytundebol i ariannu diffygion 
yn y gorffennol yn y cynllun USS.

Cynllun Cyfraniadau Diffiniedig:
Cynllun buddiannau yn dilyn cyflogaeth yw 
cynllun cyfraniadau diffiniedig lle mae’r 
Brifysgol yn talu cyfraniadau penodol 
i endid ar wahân ac ni fydd ganddynt 
unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol nac 
adeiladol i dalu symiau pellach. Mae 
rhwymedigaethau i gyfrannu at gynlluniau 
pensiwn cyfraniadau diffiniedig yn cael eu 
cydnabod fel traul yn y datganiad cyfunol 
o incwm a gwariant cynhwysfawr yn y 
cyfnodau pan fydd gwasanaethau yn cael 
eu rendro gan gyflogeion.

Cynllun Buddiannau Diffiniedig:
Mae’r cynlluniau buddiannau diffiniedig 
yn gynlluniau buddiannau ar ôl cyflogaeth 
sy’n eithriad i’r cynlluniau cyfraniadau 
diffiniedig. O dan gynlluniau buddiannau 
diffiniedig, ymrwymiad y Brifysgol yw 
darparu buddiannau y cytunwyd arnynt i 
gyflogeion presennol a chyn-gyflogeion, ac 
mae risg actiwaraidd (y bydd buddiannau 
yn costio mwy neu lai na’r disgwyl) a risg 
buddsoddiad (y bydd yr arian a geir yn ôl 
ar asedau sydd wedi’u gosod i un ochr er 
mwyn ariannu’r buddiannau yn wahanol 
i ddisgwyliadau) yn cael eu neilltuo, 
o ran sylwedd, gan y Brifysgol. Dylai’r 
Grŵp gydnabod atebolrwydd ar gyfer ei 
rwymedigaethau o dan net cynlluniau 
buddiannau diffiniedig o asedau’r cynllun. 
Mae’r rhwymedigaeth buddiannau 
diffiniedig net hwn yn cael ei fesur fel y 
swm yr amcangyfrifir o fuddiannau mae 
cyflogwyr wedi’u hennill yn gyfnewid am 
eu gwasanaeth yn y cyfnod presennol a’r 
cyfnodau blaenorol, am bris gostyngol i 
bennu ei werth presennol, a gan dynnu 
gwerth teg (am bris bidio) asedau’r 
cynllun. Perfformir y cyfrifiad gan actiwari 
cymwys gan ddefnyddio’r dull credydau 
uned rhagamcanol. Lle mae’r cyfrifiad yn 
arwain at ased net, mae cydnabyddiaeth 
yr ased yn gyfyngedig i’r graddau mae’r 
Brifysgol yn gallu adennill y gwarged naill 
ai drwy gyfraniadau llai yn y dyfodol neu 
drwy ad-daliadau o’r cynllun.

Yn ogystal, mae Cynllun Blwydd-Dal y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) yn 
weithredol yn achos rhai aelodau o’r staff.  
Cynllun buddiannau diffiniedig sydd 

heb ei ariannu yw cynllun y GIG, a thelir 
budd-daliadau pensiwn o’r cyfraniadau 
a gafwyd yn ystod y flwyddyn ac yn ôl y 
cyfraddau cyfrannu y penderfynir arnynt 
gan Drysorlys Ei Mawrhydi.  Cyfrifir hyn 
fel cynllun cyfraniadau diffiniedig.  I 
gydymffurfio â Deddf Pensiynau 2008, 
mae’r Brifysgol hefyd yn defnyddio cynllun 
pensiwn cyfraniadau diffiniedig NEST 
ar gyfer gweithwyr cymwys nad ydynt yn 
gytundebol. 

Buddiannau cyflogaeth
Mae buddiannau cyflogaeth tymor byr 
fel cyflogau ac absenoldebau yn cael eu 
cydnabod fel traul yn y flwyddyn y mae’r 
cyflogeion yn rhoi gwasanaeth i’r brifysgol. 
Bydd unrhyw fuddiannau segur yn cronni 
ac yn cael eu mesur fel y swm ychwanegol 
mae’r Brifysgol yn disgwyl ei dalu o 
ganlyniad i hawliau heb eu defnyddio.

Arian Tramor
Cofnodir trafodion a wneir mewn arian 
tramor yn ôl y gyfradd gyfnewid a oedd 
ar waith ar ddyddiadau’r trafodion.  
Trosir asedau ariannol ac atebolrwydd 
mewn arian tramor i arian Prydain yn ôl 
y cyfraddau diwedd-blwyddyn a chaiff y 
gwahaniaethau yn y cyfraddau cyfnewid 
sy’n deillio o hynny eu cynnwys wrth 
benderfynu ar y diffyg neu’r gwarged am 
y flwyddyn.

Prydlesau gweithredu
Codir costau mewn perthynas â phrydlesi 
gweithredu ar sail llinell syth dros dymor 
y brydles. Mae unrhyw bremiymau neu 
gymhellion prydles yn cael eu gwasgaru 
dros dymor gofynnol y brydles.

Asedau sefydlog
Mae asedau sefydlog yn cael eu nodi 
ar gost / cost tybiedig namyn dibrisiant 
cronedig a cholledion cronedig. Caiff 
eitemau penodol o asedau sefydlog a 
oedd wedi eu hailbrisio i werth teg ar y 
dyddiad trosglwyddo i’r 2015 SOR AB 
AU, eu mesur ar sail cost tybiedig, sef y 
swm wedi ei ailbrisio ar y dyddiad ailbrisio 
hwnnw.

Caiff y gwahaniaeth rhwng y swm wedi ei 
ailbrisio a’r gost hanesyddol ei gredydu i 
gronfa ailbrisio wrth gefn.  Caiff swm sy’n 
hafal i’r dibrisiant dros hynny ar sail y gost 
hanesyddol ei drosglwyddo o’r gronfa 
ailbrisio wrth gefn i enillion wedi’u cadw.

Tir ac adeiladau
Caiff costau o ran tir ac adeiladau ar 
ôl adeiladu neu brynu cychwynnol neu 
adeiladu eu cyfalafu i’r graddau y maent 
yn cynyddu’r manteision disgwyliedig yn y 
dyfodol i’r Brifysgol.

Ni chaiff tir ei ddibrisio am y credir bod 
iddo oes ddefnyddiol amhenodol. Mae 
adeiladau yn dibrisio ar sail llinell syth 
dros eu bywydau defnyddiol disgwyliedig 
fel a ganlyn:

Adeiladau rhestredig ac adeiladau 
academaidd 50 mlynedd

Safleoedd preswyl cyn  
1990 25 mlynedd

Safleoedd preswyl ar ôl  
1990 a safleoedd preswyl  
Gogledd Tal-y-bont 50 mlynedd

Tai Preswyl 50 mlynedd    

Adeiladau lled-barhaol  
a Mathemateg / Addysg 25 mlynedd  

Adeiladau newydd ar safle  
Ysbyty Athrofaol Cymru      50 mlynedd

Hen adeiladau ar safle  
Ysbyty Athrofaol Cymru 25 mlynedd

Adnewyddu    15 mlynedd

Mae adeiladau prydles yn dibrisio dros 
gyfnod byrrach y brydles neu’r cyfnod 
y mae disgwyl iddynt fod o ddefnydd a 
ddangosir uchod.

Ni chodir unrhyw ddibrisiant ar asedau yn 
ystod y gwaith adeiladu.

Offer
Caiff gwerth offer sy’n costio llai na 
£10,000 yr eitem neu grŵp o eitemau 
cysylltiedig ei ddileu ym mlwyddyn 
eu caffael.  Caiff yr holl offer eraill eu 
cyfalafu ac eithrio’r offer a ariennir o 
Grantiau Ymchwil ac sy’n costio o dan 
£50,000. Caiff hwn hefyd ei ddileu ym 
mlwyddyn eu prynu.

Caiff offer a gyfalafwyd eu rhestru yn 
ôl eu cost a chânt eu dibrisio dros eu 
hoes ddefnyddiol ddisgwyliedig o bedair 
blynedd neu ddeng mlynedd. Ni chaiff 
asedau sy’n cael eu hadeiladu mo’u 
dibrisio tan iddynt gael eu rhoi ar waith.

Buddsoddiadau
Cedwir buddsoddiadau asedau 
anghyfredol ar y fantolen ar gost namyn 
colled, gan nad yw’r cyfandaliadau wedi’u 
rhestru ac na ellir pennu’r gwerth teg yn 
ddibynadwy. Cedwir mentrau ar y cyd 
ar gost namyn colled yng nghyfrifon y 
Brifysgol.

Cedwir buddsoddiadau asedau cyfredol 
ar werth teg gyda symudiadau’n cael 
eu cydnabod yng nghyfanswm yr incwm 
cynhwysfawr am y flwyddyn. 
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Stociau
Deunyddiau adeiladu a nwyddau traul 
masnachu’r Uned Gwaith ac Arlwyo yw’r 
stociau.  Caiff y rhain eu prisio yn ôl y gost 
isaf neu’r pris gwerthadwy net.

Arian parod a chyfatebol i arian 
parod
Mae arian parod yn cynnwys arian parod 
mewn llaw, adneuon sy’n ad-daladwy ar 
alw, a gorddrafftiau. Mae adneuon yn 
ad-daladwy ar alw os ydynt ar gael yn 
ymarferol ymhen 24 awr heb gosb.

Buddsoddiadau tymor byr, hynod hylifol y 
gellir eu trosi’n hawdd i swm o arian heb 
risg sylweddol i newid mewn gwerth yw’r 
hyn sy’n gyfwerth ag arian parod.

Cynnal a Chadw Eiddo
Mae gan y Brifysgol gynllun cynnal a 
chadw treigl a adolygir bob blwyddyn.  
Codir cost y cynnal a chadw cywirol 
rheolaidd i’r cyfrif incwm a gwariant wrth 
iddi godi.

Statws Treth
Gan fod y Brifysgol yn elusen gofrestredig 
o fewn ystyr Pennod 1 Adran 3 Deddf 
Elusennau 2011, mae felly yn elusen 
o fewn ystyr Adran 6 Deddf Cyllid 
2010.  Yn unol â hynny, mae’r Brifysgol 
wedi’i heithrio, o bosibl, rhag talu treth 
mewn cysylltiad â’r incwm neu’r enillion 
cyfalaf a gaiff hi yn y categorïau sy’n 
dod o dan Adrannau 478-488 Deddf 
Treth Gorfforaeth 2010 neu Adran 256 
Deddf Trethu Enillion Trethadwy 1992 
i’r graddau y caiff yr incwm hwnnw neu’r 
enillion hynny ei gymhwyso neu eu 
cymhwyso at ddibenion cwbl elusennol er 
lles y cyhoedd. 

Yr unig gost Treth Gorfforaeth sy’n cael 
ei adlewyrchu yn y wybodaeth ariannol 
gyfunol yw’r dreth wedi’i ddidynnu yn 
y ffynhonnell gan Gyllid a Thollau EM 
mewn perthynas â Chredydau Gwariant 
Ymchwil a Datblygu (RDEC) sy’n cael ei 
gydnabod yn y datganiad cyfunol o incwm 
a gwariant cyfunol yn ystod y flwyddyn.

Mae pob is-gwmni’n atebol i dalu Treth 
Gorfforaeth a Threth ar Werth (TAW).  
Mae prif weithgareddau’r Brifysgol 
wedi’u heithrio rhag TAW ond mae rhai 
cyflenwadau a gwasanaethau ategol 
yn agored i dalu TAW ar amrywiol 
gyfraddau.  Mae’r gwariant yn cynnwys 
TAW anadferadwy a godir gan gyflenwyr i’r 
Brifysgol. Nid oes rhaid i’r Brifysgol dalu 
Treth Tir y Doll Stamp wrth brynu neu 
brydlesu eiddo.

Darpariaethau
Cydnabyddir darpariaethau pan fo gan y 
sefydliad rwymedigaeth gyfreithiol neu 
ddeongliadol bresennol o ganlyniad i 
ddigwyddiad yn y gorffennol ac mae’n 
debyg y bydd gofyn trosglwyddo budd 
economaidd i setlo’r rhwymedigaeth ac 
y gellir gwneud amcangyfrif dibynadwy o 
gyfanswm y rhwymedigaeth.

Offerynnau Ariannol
Mae’r Brifysgol wedi dewis mabwysiadu 
Adrannau 11 a 12 o FRS102 mewn 
perthynas ag offerynnau ariannol ar gyfer 
ei gyfrifon cyfunol a chyfrifon y Brifysgol.

(i) Asedau Ariannol
Mae asedau ariannol sylfaenol, gan 
gynnwys symiau masnach a symiau 
derbyniadwy eraill, arian parod a 
balansau banc a buddsoddiadau mewn 
papur masnachol, i ddechrau yn cael eu 
cydnabod am bris y trafodyn, oni bai bod 
y trefniant yn cynnwys trafodyn ariannu, 
lle mae’r trafodyn yn cael ei fesur ar werth 
presennol y derbyniadau yn y dyfodol 
gyda disgownt o gyfradd llog y farchnad.

Mae asedau o’r fath yn cael eu cynnal yn 
dilyn hynny ar gost wedi’i hamorteiddio, 
gan ddefnyddio’r dull llog effeithiol.

Ar ddiwedd pob cyfnod adrodd mae 
asedau ariannol yn cael eu mesur 
ar gost wedi’i hamorteiddio ar gyfer 
tystiolaeth wrthrychol o golled.  Os yw 
ased am wneud colled, y golled hon 
yw’r gwahaniaeth rhwng y swm cario a 
gwerth presennol y llifau arian parod 
amcangyfrifedig wedi eu disgowntio ar 
gyfradd llog effeithiol wreiddiol yr ased.  
Cydnabyddir y golled yng nghyfanswm yr 
incwm cynhwysfawr am y flwyddyn.

Os oes gostyngiad yn y golled sy’n deillio 
o ddigwyddiad sy’n digwydd ar ôl nodi’r 
golled, caiff y golled ei gwrthdroi. Mae’r 
gwrthdroi yn golygu nad yw’r swm cario 
presennol yn fwy na beth wedi fyddai’r 
swm cario wedi bod pe na byddai’r 
golled wedi’i chydnabod yn flaenorol.  
Cydnabyddir y ffaith fod colled yn cael 
ei gwrthdroi yng nghyfanswm yr incwm 
cynhwysfawr am y flwyddyn.

I ddechrau, mesurir asedau ariannol 
eraill, gan gynnwys buddsoddiadau 
mewn offerynnau ecwiti nad ydynt yn 
is-gwmnïau, partneriaethau cyswllt neu 
cyd-fentrau, ar werth teg sydd fel arfer yn 
bris trafodyn.

Mae asedau o’r fath yn cael eu cynnal 
ar werth teg ac mae’r newidiadau 
mewn gwerth teg yn cael eu cydnabod 
mewn gwarged neu ddiffyg, heblaw 

fod buddsoddiadau mewn offerynnau 
ecwiti nad ydynt yn cael eu masnachu 
yn gyhoeddus a’r rhai na ellir mesur 
eu gwerth teg yn cael eu mesur ar gost 
namyn y golled.

Mae asedau ariannol yn cael eu dad-
gydnabod pan fydd (a) yr hawliau 
cytundebol i’r llifau arian o’r ased yn dod 
i ben neu’n cael eu setlo, neu (b) yr holl 
risgiau a gwobrwyon o berchnogaeth 
yr asedau’n cael eu trosglwyddo i barti 
arall neu (c) er cadw rhai o risgiau a 
gwobrwyon sylweddol perchnogaeth, mae 
rheolaeth yr ased wedi’i drosglwyddo 
i barti arall sydd â’r gallu ymarferol i 
werthu ased i trydydd parti digyswllt 
yn unochrog heb osod cyfyngiadau 
ychwanegol.

(ii) Rhwymedigaethau ariannol
Mae rhwymedigaethau ariannol sylfaenol, 
gan gynnwys symiau masnach a symiau 
derbyniadwy eraill, benthyciadau banc, 
benthyciadau gan gwmnïau o’r cyd-grŵp 
a blaengyfrannau sy’n cael eu galw’n 
ddyled, i ddechrau yn cael eu cydnabod 
am bris y trafodiad, oni bai bod y trefniant 
yn cynnwys trafodiad ariannu, lle mae’r 
offeryn dyled yn cael ei fesur ar werth 
presennol y derbyniadau yn y dyfodol 
gyda disgownt o gyfradd llog y farchnad.

Yn dilyn hynny cynhelir offerynnau 
dyled ar gost wedi’i hamorteiddio, gan 
ddefnyddio’r dull llog effeithiol.

Cydnabyddir ffioedd a delir ar sefydlu 
cyfleusterau benthyca fel costau trafodion 
y benthyciad i’r graddau ei bod yn debygol 
y bydd rhai neu bob un o’r cyfleusterau 
yn cael eu tynnu i lawr.  Yn yr achos hwn, 
mae’r ffi yn cael ei ohirio hyd nes y ceir y 
tynnu i lawr.  I’r graddau nad oes unrhyw 
dystiolaeth ei bod yn debygol y bydd 
rhywfaint o’r cyfleuster neu’r cyfleuster 
cyfan yn cael ei dynnu i lawr, mae’r ffi yn 
cael ei gyfalafu fel taliad ymlaen llaw am 
wasanaethau hylifedd a’i amorteiddio 
dros gyfnod y cyfleuster mae’n perthyn 
iddo.

Symiau masnach taladwy yw’r 
rhwymedigaethau i dalu am nwyddau 
neu wasanaethau sydd wedi’u caffael 
yn nhrefn arferol y busnes gan 
gyflenwyr.  Gelwir cyfrifon sy’n daladwy 
yn rhwymedigaethau cyfredol os yw 
taliad yn ddyledus o fewn blwyddyn 
neu lai.  Os nad ydynt, fe’u cyflwynir 
fel rhwymedigaethau anghyfredol.  I 
ddechrau mae symiau masnach taladwy 
yn cael eu cydnabod am bris trafodiad 
ac wedyn eu mesur ar gost wedi ei 
hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull llog 
effeithiol.
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Mae rhwymedigaethau ariannol yn 
cael eu dad-gydnabod pan fydd y 
rhwymedigaeth yn cael ei ddihysbyddu, 
hynny yw pan fydd y rhwymedigaeth 
cytundebol yn cael ei ganslo, ei ryddhau 
neu’n dod i ben.

Cronfeydd wrth gefn
Mae cronfeydd wrth gefn naill ai’n 
gyfyngedig neu’n anghyfyngedig. Mae 
cronfeydd gwaddol cyfyngedig yn cynnwys 
balansau sydd, drwy waddol i’r Brifysgol, 
yn cael eu cadw fel cronfa gyfyngedig 
barhaol y mae’n rhaid i’r Brifysgol ei gadw 
am byth.

Mae’r cronfeydd cyfyngedig eraill sydd 
wrth gefn yn cynnwys balansau lle mae’r 
rhoddwr wedi dynodi diben penodol. 
Felly cyfyngir ar y modd y caiff y Brifysgol 
ddefnyddio’r cronfeydd hyn.

Amcangyfrifon arwyddocaol a 
dyfarniadau
Dyma’r amcangyfrifon arwyddocaol a’r 
dyfarniadau a ddefnyddiwyd i baratoi’r 
wybodaeth ariannol hon:

(i) Gwerth Cario Compound 
Semiconductor Centre Limited
Ystyrir bod modd adennill y buddsoddiad 
a wnaed ym mis Gorffennaf 2015 
a’r taliadau pellach a wnaed yn ystod 
2015/16 a 2016/17, sy’n ymwneud â’r 

fenter ar y cyd newydd yn y Ganolfan 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, ar sail 
model busnes sy’n dangos elw digonol i 
gefnogi adfer y buddsoddiadau.

(ii) Adenilladwyedd dyledwyr
Mae’r polisi darparu ar gyfer drwg-
ddyledion a dyledion amheus yn benodol 
ar gyfer pob dyled ac yn seiliedig ar 
amgylchiadau hysbys ac adennill dyledion 
ar ôl diwedd y flwyddyn.  Bernir bod 
modd adennill unrhyw ddyledion heb eu 
darparu.

(iii) Rhwymedigaethau buddiannau 
ymddeol
Mae’r Brifysgol yn gweithredu ei chynllun 
ei hun, Cronfa Bensiwn Prifysgol 
Caerdydd (CUPF), ac mae’n cymryd rhan 
yng Nghynllun Pensiwn Llywodraeth 
Leol (LGPS); mae’r ddau yn gynlluniau 
buddiannau diffiniedig. Cynhelir prisiadau 
actiwaraidd o’r cynlluniau fel y pennir gan 
yr ymddiriedolwyr ar gyfnodau hyd at dair 
blynedd o hyd.

Asesir costau pensiwn o dan FRS 102 
yn unol â chyngor actiwarïaid annibynnol 
yn seiliedig ar brisiadau actiwaraidd 
diweddaraf a rhagdybiaethau a bennir 
gan yr actiwarïaid. Mae’r tybiaethau 
yn seiliedig ar wybodaeth a roddwyd i 
actiwarïaid gan y Brifysgol, wedi’i ategu 
gan drafodaethau rhwng yr actiwari 

a’r tîm rheoli. Mae’r tybiaethau wedi’u 
dogfennu yn nodyn 22.

Mae Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) 
yn cael ei gyfrif fel cynllun cyfraniadau 
diffiniedig gan nad oes gwybodaeth 
ddigonol ar gael i ddefnyddio buddiannau 
diffiniedig cyfrifyddu. Fodd bynnag, 
gan fod y Brifysgol wedi’i rhwymo yn 
gytundebol i dalu cyfraniadau i’r USS i 
ariannu diffygion yn y gorffennol, mae’r 
rhwymedigaeth hon wedi’i darparu ar y 
fantolen. 

Mae’r cynllun adfer diffyg a roddwyd 
ar waith gan yr USS yn nodi cyfran y 
cyfraniadau blynyddol sy’n ymwneud ag 
adfer diffyg yn y gorffennol, a’r cyfnod 
y mae’r rhain wedi ymrwymo amdano. 
Mae’r cyfraniadau diffyg ymrwymedig hyn 
yn cael eu hail-asesu gyda phob prisiad 
tair blynedd o’r cynllun, ac yn ffurfio sail i’r 
ddarpariaeth, ynghyd â rhagdybiaethau ar 
chwyddiant priodol a ffactorau disgownt. 

Mae Prifysgol Caerdydd yn chwarae ei 
rhan yn y clwstwr rhanbarthol ar gyfer 
lled-ddargludyddion cyfansawdd
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2. Grantiau’r Corff Ariannu 
Cyfunol a’r Brifysgol 

   2017 
£000 

2016 
£000 

     
Grantiau rheolaidd   52,846 56,978 
Grantiau penodol    1,834 1,248 
Grantiau cyfalaf   3,671 9,790 

   58,351 68,016 

 

3. Ffioedd Dysgu a Grantiau Cymorth 
Cyfunol a’r Brifysgol 

   2017 
£000 

2016 
£000 

     
Israddedigion o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd  130,573 122,644 
Ôl-raddedigion o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd   12,580 11,440 
Tramor (gan gynnwys rhan-amser)   69,549 63,949 
Rhan-amser (o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd)   5,395 5,401 
   218,097 203,434 
Contractau addysg   18,059 16,805 
Grantiau cymorth hyfforddiant ymchwil   7,401 6,202 
Ffioedd nad ydynt yn dwyn credyd   10,491 11,283 

   254,048 237,724 
 

4. Grantiau a Chontractau Ymchwil 
Cyfunol a’r Brifysgol 

  2017 
£000 

2016 
£000 

    
Cynghorau Ymchwil  27,137 37,119 
Elusennau sydd â’u canolfan yn y DU  21,152 20,662 
Cyrff Llywodraeth y DU  30,924 33,613 
Diwydiannau’r DU  4,790 4,603 
Y Comisiwn Ewropeaidd  11,380 11,474 
Tramor  5,150 4,569 
Grantiau a chontractau eraill  699 1,583 

  101,232 113,623 

Mae grantiau a chontractau eraill yn 2016 yn cynnwys £1,129k mewn perthynas â Chredydau 
Gwariant Ymchwil a Datblygu (RDEC) sy’n dderbyniadwy ar gyfer y tair blynedd ariannol a ddaeth 
i ben ar 31 Gorffennaf 2016.  Dyma ffynhonnell incwm un-tro, ac ni fydd yn digwydd eto yn y 
dyfodol.  Mae’r tabl isod yn rhoi dadansoddiad: 

  2017 
£000 

2016 
£000 

Incwm sy'n dderbyniadwy o dan RDEC  - 1,129 
Treth sy’n daladwy (nodyn 11)  - (233) 
Derbyniad net dyledus wedi’i gynnwys yn y dyledwyr  - 896 
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5. Incwm Arall 
         Cyfunol         Prifysgol 

 2017 
£000 

2016 
£000 

2017 
£000 

2016 
£000 

     
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd:     
   Llywodraeth Ganolog y DU 31,682 34,848 31,682 34,848 
   Awdurdodau Iechyd y DU 9,061 8,754 9,061 8,754 
   Diwydiannau’r DU  1,325 1,377 1,325 1,377 
   Yr Undeb Ewropeaidd 1,508 1,383 1,508 1,383 
   Tramor 433 261 433 261 
   Prifysgolion y DU 664 569 664 569 
   Ffynonellau Eraill 4,978 5,405 4,978 5,405 
Cyfanswm y gwasanaethau eraill a 

ddarparwyd 49,651 52,597 49,651 52,597 

     Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau 27,233 26,172 27,233 26,172 
Elw o werthu asedau sefydlog - 601 - 601 
Rhenti Derbyniadwy  231 164 231 164 
Eithriadau TAW y gellir eu hadennill  722 458 722 458 
Incwm arall 4,257 4,074 2,983 2,981 
Rhyddhawyd o’r Buddsoddiad yn IP 

Group plc 
- 1,600 - 1,600 

 82,094 85,666 80,820 84,573 

 

6. Incwm o Fuddsoddiad 
Cyfunol a’r Brifysgol 

  2017 
£000 

2016 
£000 

    Incwm o fuddsoddiadau  6,571 4,413 
Incwm o fuddsoddiadau gwaddol  874 715 
  7,445 5,128 

 

7. Rhoddion a Gwaddolion 
Cyfunol a’r Brifysgol 

 Nodyn 2017 
£000 

2016 
£000 

    Gwaddolion newydd 21 582 596 
Rhoddion gyda chyfyngiadau   231 - 
Rhoddion anghyfyngedig  1,140 1,000 
  1,953 1,596 
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8.  Costau Staff 
Cyfunol a’r Brifysgol 

 Nodyn 2017 
£000 

2016 
£000 

Costau Staff:    
Cyflogau  227,890 223,086 
Costau nawdd cymdeithasol  22,817 18,962 
Costau pensiwn eraill 22 39,641 35,623 

  290,348 277,671 
Nid yw’r ffigurau uchod yn cynnwys taliadau a wnaed i staff ar ran y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 

    
Taliadau i’r Is-Ganghellor – Cyflog  247 244 

– Bonws  9 8 
                          -    Pensiwn  45 41 

                             -     Buddion mewn nwyddau  1 1 
  302 294 

Yn ogystal â’r cyflogau uchod, mae trefniant bonws 5 mlynedd wedi’i ohirio ar waith. 
Bydd uchafswm o £49k yn daladwy ym mis Rhagfyr 2017 os bodlonir y targedau perfformiad.   
   
 2017 

£000 
2016 
£000 

   
Cyfanswm y gydnabyddiaeth a dalwyd i’r Ymddiriedolwyr am eu 
treuliau 7 8 

   
Ni chaiff yr un Ymddiriedolwr dâl am fod yn Ymddiriedolwr.   
   

 
 

 2017 2016 
 Nifer Nifer 

 Cyfwerth ag 
amser llawn 

Cyfwerth ag 
amser llawn 

Nifer y staff, ar gyfartaledd, fesul prif gategori:   
Clinigol ac anghlinigol, academaidd ac yn gysylltiedig â’r byd 

academaidd 
4,113 4,013 

Gwasanaethau technegol 229 226 
Cymorth gweinyddol 979 993 
Gwasanaethau gweithredol 277 278 

 5,598 5,510 
 

 2017 2016 
 £000 £000 
Prif bersonél rheoli 1,955 1,910 
Y prif bersonél rheoli yw’r 12 aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol (2016 - 12) sydd ag awdurdod 
a chyfrifoldeb dros gynllunio, cyfarwyddo a rheoli gweithgareddau’r Brifysgol. Mae costau staff 
yn cynnwys iawndal a dalwyd i’r prif bersonél rheoli. 
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8.  Costau Staff (parhad) 
Cyfunol a’r Brifysgol 

Nid yw taliadau i staff ar y cyflogau uchaf (ac eithrio’r Is-Ganghellor) yn cynnwys cyfraniadau pensiwn y cyflogwr 
na’r taliadau a wnaed ar ran y Gwasanaeth Iechyd Gwladol mewn perthynas â’i rwymedigaethau cytundebol i 
staff y Brifysgol o dan gontractau cyflogaeth ar wahân gan y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (er enghraifft, 
dyfarniadau rhagoriaeth) sydd hefyd heb eu cynnwys yng nghyfrif incwm a gwariant y Brifysgol.   

  2017 2016 
  Nifer Nifer 

Band cyflog:    
£100,000 - £109,999  48 47 
£110,000 - £119,999  24 37 
£120,000 - £129,999  20 15 
£130,000 - £139,999  5 10 
£140,000 - £149,999  6 5 
£150,000 - £159,999  4 5 
£160,000 - £169,999  5 5 
£170,000 - £179,999  2 - 
£180,000 - £189,999  1 2 
£190,000 -  £199,999  - 2 
£220,000 - £229,999  1 - 

  116 128 
 

  2017 
£’000 

2016 
£’000 

    
Iawndal am golli swydd sy’n daladwy i ddau weithiwr ar gyflogau 
uwch (2016 - 5 gweithiwr) 24 379 

 
Cymeradwywyd y taliadau iawndal gan Bwyllgor Taliadau'r Brifysgol. 

 

 

9.  Llog a Chostau Ariannol Tebyg 
         Cyfunol         Prifysgol 

 2017 
£000 

2016 
£000 

2017 
£000 

2016 
£000 

     
Llog bond 9,153 4,345 9,153 4,345 
Llog benthyciad banc 998 1,103 990 1,094 
Tâl net ar gynlluniau pensiwn 1,280 1,380 1,280 1,380 
Datod disgownt ar ddarpariaeth 
pensiwn USS 874 796 874 796 

 12,305 7,624 12,297 7,615 
 
  



43Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2016-2017  Prifysgol Caerdydd

Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2017 
 

37 

10.  Dadansoddiad o’r Gwariant fesul Gweithgaredd 
Cyfunol 

  
Costau staff  

 
£000 

Costau 
gweithredu 

eraill 
£000 

 
Llog Taladwy 

 
£000 

 
Cyfanswm 

2017 
£000 

 
Cyfanswm 

2016 
£000 

      
Adrannau academaidd 173,915 53,123 - 227,038 219,660 
Gwasanaethau academaidd 16,085 10,750 - 26,835 25,701 
Grantiau a chontractau ymchwil 41,155 35,332 - 76,487 66,427 
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd 21,107 23,403 - 44,510 46,190 
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau 5,642 6,619 990 13,251 13,536 
Eiddo 7,386 23,148 - 30,534 29,978 
Gweinyddu a gwasanaethau canolog 20,293 5,632 9,161 35,086 30,184 
Treuliau eraill 7,465 16,975 - 24,440 21,947 
Addasiadau i’r cronfeydd pensiwn (2,700) -  2,154 (546) (87 

 290,348 174,982 12,305 477,635 452,749 
      
Dibrisiant (nodyn 12)    32,060 26,276 
Costau staff – cynnydd yn narpariaeth cynllun pensiwn USS (nodyn 20) 4,144 5,650 

Cyfanswm yn ôl y Cyfrif Incwm a Gwariant 513,839 484,675 
 
Prifysgol 

  
Costau staff  

 
£000 

Costau 
 gweithredu 

 eraill 
£000 

 
Llog 

Taladwy 
£000 

 
Cyfanswm 

2017 
£000 

 
Cyfanswm 

2016 
£000 

      
Adrannau academaidd 173,915 53,123 - 227,038 219,660 
Gwasanaethau academaidd 16,085 10,750 - 26,835 25,701 
Grantiau a chontractau ymchwil 41,155 35,332 - 76,487 66,427 
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd 21,107 23,403 - 44,510 46,190 
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau 5,642 6,619 990 13,251 13,536 
Eiddo 7,386 23,148 - 30,534 29,978 
Gweinyddu a gwasanaethau canolog 20,293 5,632 9,153 35,078 30,175 
Treuliau eraill 7,465 15,709 - 23,174 20,863 
Addasiadau i’r cronfeydd pensiwn (2,700) -  2,154 (546) (874) 

 290,348 173,716 12,297 476,361 451,656 
      
Dibrisiant (nodyn 12)    32,060 26,276 
Costau staff – cynnydd yn narpariaeth cynllun pensiwn USS (nodyn 20) 4,144 5,650 

Cyfanswm yn ôl y Cyfrif Incwm a Gwariant 512,565 483,582 
 

Ni fydd effaith cyfrif am rwymedigaethau pensiwn o dan FRS102 yn cael ei dyrannu yn ôl gweithgarwch. 
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10.  Analysis of Expenditure by Activity 
Consolidated 

  
Staff  
costs 
£000 

Other 
operating 
expenses 

£000 

 
Interest 
Payable 

£000 

 
Total 

2017 
£000 

 
Total 

2016 
£000 

      
Academic departments 173,915 53,123 - 227,038 219,660 
Academic services 16,085 10,750 - 26,835 25,701 
Research grants and contracts 41,155 35,332 - 76,487 66,427 
Other services rendered 21,107 23,403 - 44,510 46,190 
Residences, catering and conferences 5,642 6,619 990 13,251 13,536 
Premises 7,386 23,148 - 30,534 29,978 
Administration and central services 20,293 5,632 9,161 35,086 30,184 
Other expenses 7,465 16,975 - 24,440 21,947 
Pension fund adjustments (2,700) -  2,154 (546) (874) 

 290,348 174,982 12,305 477,635 452,749 
      
Depreciation (note 12)    32,060 26,276 
Staff costs - Increase in USS pension scheme provision (note 20) 4,144 5,650 

Total per Income and Expenditure Account 513,839 484,675 
 
University 

  
Staff  
costs 
£000 

Other 
operating 
expenses 

£000 

 
Interest 
Payable 

£000 

 
Total 

2017 
£000 

 
Total 

2016 
£000 

      
Academic departments 173,915 53,123 - 227,038 219,660 
Academic services 16,085 10,750 - 26,835 25,701 
Research grants and contracts 41,155 35,332 - 76,487 66,427 
Other services rendered 21,107 23,403 - 44,510 46,190 
Residences, catering and conferences 5,642 6,619 990 13,251 13,536 
Premises 7,386 23,148 - 30,534 29,978 
Administration and central services 20,293 5,632 9,153 35,078 30,175 
Other expenses 7,465 15,709 - 23,174 20,863 
Pension fund adjustments (2,700) -  2,154 (546) (874) 

 290,348 173,716 12,297 476,361 451,656 
      
Depreciation (note 12)    32,060 26,276 
Staff costs - Increase in USS pension scheme provision (note 20) 4,144 5,650 

Total per Income and Expenditure Account 512,565 483,582 
 

The impact of accounting for pension liabilities under FRS102 is not allocated by activity. 
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10.  Dadansoddiad o’r Gwariant fesul Gweithgaredd (parhad) 
Cyfunol a’r Brifysgol 

 2017 
£000 

2016 
£000 

Mae costau eraill yn cynnwys (gan gynnwys TAW):    
Tâl archwilwyr – archwiliad allanol 61 61 

– is-gwmnïau archwilio allanol 2 2 
– gwasanaethau mewn perthynas â cyhoeddi bondiau - 150 

            – gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag archwilio 19 15 
 

11.  Treth Gorfforaethol 
Cyfunol a’r Brifysgol 

Mae'r dreth a godir yn 2016 am y flwyddyn yn deillio o’r hawliad ar gyfer Credydau Gwariant Ymchwil a 
Datblygu (RDEC). 

 
2017 
£000 

2016 
£000 

Treth Gyfredol   
Treth Gorfforethol y DU, sef 20.67% o'r incwm a dderbynnir o dan RDEC am 
y flwyddyn (nodyn 4) - 233 
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12.  Asedau Sefydlog Diriaethol  
Cyfunol a’r Brifysgol 

 Tir ac Adeiladau Offer Cyfanswm 

  
Rhydd-
ddaliad 

£000 

 
Ar brydles hir 

 
£000 

 
Asedau’n cael 
eu Hadeiladu  

 £000 

 
 
 

£000 

Gan gynnwys 
cyfarpar 

£000    
Cost neu brisiad      
Ar 1 Awst 2016 427,291 241,508 20,917 126,337 816,053 

Ychwanegiadau ar y gost 10,865 7,251 18,955 19,885 56,956 

Gwarediadau (i) - - - (2,202) (2,202) 

Prosiectau a gwblhawyd 11,505 2,058 (13,563) - - 

Ar 31 Gorffennaf 2017 449,661 250,817 26,309 144,020 870,807 
      
Prisiad (ii) 379,584 229,472 - - 609,056 

Cost 70,077 21,345 26,309 144,020 261,751 

Ar 31 Gorffennaf 2017 449,661 250,817 26,309 144,020 870,807 

Dibrisio cronedig      
Ar 1 Awst 2016 15,474 10,467 - 84,616 110,557 

Cost am y flwyddyn 9,386 6,509 - 16,165 32,060 

Dilëwyd wrth waredu - - - (2,202) (2,202) 

Ar 31 Gorffennaf 2017 24,860 16,976 - 98,579 140,415 

      
Gwerth llyfr net      
Ar 31 Gorffennaf 2017 424,801 233,841 26,309 45,441 730,392 

      

Ar 31 Gorffennaf 2016       411,817 231,041         20,917 41,721 705,496 

      
(i) Rhagdybir y ceir gwared ar offer ar ôl 10 mlynedd. 

(ii) Cynhaliwyd prisiad llawn o ystâd y Brifysgol ar 31 Gorffennaf 2014 gan Syrfewyr Siartredig Cooke ac 
Arkwright yn unol â Phrisiad RICS – Safonau Proffesiynol Ionawr 2014 (y Llyfr Coch) i bennu’r gost 
dybiedig.  O gyfanswm y prisiad o £609m, roedd £557m ar werth teg drwy amnewid costau wedi’u 
dibrisio, ac roedd £52m ar werth teg. 

(iii) Mae rhai adeiladau penodol wedi’u cyllido o ffynonellau’r Trysorlys ar gost o £132m.  Pe gwerthid yr 
adeiladau hynny, fe ddefnyddiai’r Brifysgol yr arian yn unol â’r Memorandwm Ariannol gyda CCAUC. 

(iv) Mae’r tir a’r adeiladau yn cynnwys tir gwerth £118m sydd heb ei ddibrisio.  

(v) £221m Rhydd-ddaliad a £92m Lesddaliad Hir oedd swm cario’r tir a’r adeiladau ar sail costau 
hanesyddol ar 31 Gorffennaf 2017. 
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13.  Buddsoddiadau Anghyfredol   

 Cyfunol Prifysgol 

  
Buddsoddiad-

au 

Buddsoddiad 
mewn 

mentrau ar y 
cyd 

Cyfanswm Buddsoddiad-
au eraill 

Buddsoddiad 
ecwiti mewn 
mentrau ar y 

cyd 

Cyfanswm 

 £000 £000 £000 £000 £000 £000 

Balans ar 1 Awst 2016 39,042 13,062 52,104 39,037 14,002 53,039 
Ychwanegiadau 15,932 - 15,932 15,932 - 15,932 
Cyfran o'r diffyg gweithredu mewn 
cyd-fentrau - (2,904) (2,904) - - - 

Gwarediadau (30,092) - (30,092) (30,092) - (30,092) 

Balans ar 31 Gorffennaf 2017 24,882 10,158 35,040 24,877 14,002 38,879 
Mae gan y Brifysgol fuddsoddiadau yn y canlynol: 

Compound Semiconductor Centre (CSC) Limited 
Yn ystod y flwyddyn, buddsoddwyd £932k yn ychwanegol yn y gyd-fenter hon gydag IQE plc mewn perthynas 
â blaengyfrannau.  Mae hyn yn golygu mai £9,800k o flaengyfrannau a £7,197k o gyfrannau ecwiti yw 
cyfanswm buddsoddiad y grŵp ar ôl tynnu ei gyfran o ddiffygion gweithredu (Prifysgol: £9,800k o 
flaengyfrannau a £12,000k o gyfrannau ecwiti). Offerynnau dyled yw’r blaengyfrannau ac maen nhw wedi'u 
cynnwys yn y 'buddsoddiadau eraill'. 

University College Cardiff Consultants Limited (UC3) 
Mae canlyniadau UC3, cwmni cyfyngedig drwy warant ac wedi’i gofrestru yn y DU, wedi’u cynnwys ar ôl eu 
cyfuno yn y wybodaeth ariannol. Prif weithgarwch y cwmni yw masnacheiddio eiddo deallusol ac allbynnau 
ymchwil eraill a gynhyrchir gan ysgolion academaidd y Brifysgol. Mae’r cwmni hefyd yn gyfrifol am fuddiannau’r 
Brifysgol drwy ddal cyfrannau mewn amryw o gwmnïau sydd wedi deillio o ymchwil a gweithrediadau eraill y 
Brifysgol. 

Cardiff Partnership Fund Limited 
Mae’r Brifysgol yn berchen ar fudd o 100% yn Cardiff Partnership Fund Limited, cwmni daliannol partneriaeth 
anghorfforedig Partneriaeth Cardiff Partnership Fund Limited.  Nid yw’r cwmni’n gyfunol am nad yw’r Brifysgol 
yn rheoli’r gweithgareddau y mae bwrdd annibynnol yn gyfrifol amdanynt.  Ar 31 Gorffennaf 2017, nid oes gan 
y cwmni unrhyw weithgareddau masnachu ac mae ganddo asedau net o £105,847 (£29,779 ar 31 Gorffennaf 
2016). 

WWII Limited 
Mae’r Brifysgol yn aelod o WWII Limited, cwmni cyfyngedig drwy warant sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a 
Lloegr. Eu gweledigaeth yw atal a thrin clwyfau yn well. Prifysgol Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf a 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw’r aelodau eraill.  Nid yw’r cwmni’n gyfunol am nad yw’r Brifysgol 
yn rheoli’r gweithgareddau y mae bwrdd annibynnol yn gyfrifol amdanynt. 

Medicentre Caerdydd 
Mae gan y Brifysgol fudd o 89% gyda Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro yn dal yr 11% sy’n weddill. Mae hyn yn 
dod â chyfanswm buddsoddiad y grŵp ar ôl ei gyfran o weithredu arian dros ben i £2,961k (2016 £2,795).  
Mae’n cael ei drin fel menter ar y cyd oherwydd y Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro sy’n ei 
gyd-reoli. 

Adneuon 
Mae’r £15m o fuddsoddiadau ychwanegol yn ymwneud â chyfrifon adneuo sydd â chyfnod hysbysu 370 
diwrnod. Nid oedd yr hysbysiad 370 diwrnod wedi’i gyflwyno eto ar 31 Gorffennaf 2017, felly roedd y rhain 
yn cael eu hystyried yn fuddsoddiadau anghyfredol. 
 
Mae’r swm o £30m yn ymwneud ag adnau tymor byr 18 mis o hyd sy’n dod i ben ar 13 Tachwedd 2017.  Ar 
31 Gorffennaf 2016, roedd hwn yn ddyledus ac yn cael ei ystyried yn fuddsoddiad anghyfredol. Fodd bynnag, 
ar 31 Gorffennaf 2017, roedd yn ddyledus ymhen blwyddyn ac felly’n cael ei ystyried yn fuddsoddiad 
cyfredol. 
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14.  Stociau  
Cyfunol a’r Brifysgol 

   2017 
£000 

2016 
£000    

Preswylfeydd ac Arlwyaeth 114 116 

Cynnal a Chadw 68 81 

Adrannau Academaidd 53 42 
 235 239 

 

15.  Dyledwyr 
 Cyfunol Prifysgol 

 2017 
£000 

2016 
£000 

2017 
£000 

2016 
£000 

     
Symiau dyledus cyn pen blwyddyn:     
     
Dyledwyr:     
Ffioedd 1,487 3,213 1,487 3,213 
Ymchwil 31,316 33,320 31,316 33,320 
Gwobrau Rhagoriaeth y GIG 233 159 233 159 
Llety 41 25 41 25 
Dyledwyr Masnach 12,283 13,631 12,283 13,631 
RDEC - 3,812 - 3,812 
Arall 10,854 11,189 10,544 10,954 
Swm sy'n ddyladwy o ymgymryd ag is-gwmni - - 600 600 
Compound Semiconductor Centre Limited (i) 650 - 650 - 
Namyn: darpariaeth ar gyfer colled (1,351) (1,217) (1,351) (1,217) 

 55,513 64,132 55,803 64,497 

Rhagdaliadau 861 542 861 542 

 56,374 64,674 56,664 65,039 

     

Symiau sydd i’w talu ar ôl mwy na blwyddyn:     

Compound Semiconductor Centre Limited (ii) 2,000 1,000 2,000 1,000 

Cyfanswm y Dyledwyr 58,374 65,674 58,664 66,039 

     
(i) Mae’r dyledwr dyledus < 1 flwyddyn o Compound Semiconductor Centre Limited (CSC) 

yn ymwneud â benthyciad tymor byr di-log o £0.65m a dderbyniwyd ar 26 Mehefin 
2017 ac a ad-dalwyd ar 16 Awst 2017 

(ii) Mae’r dyledwr dyledus ar ôl blwyddyn o CSC yn ymwneud â chytundeb lle telir llog ar 
gyfer benthyciad o £2.0 miliwn a oedd wedi'i dderbyn yn llawn erbyn diwedd y flwyddyn.  
Mae’r llog yn cronni’n ddyddiol ar Gyfradd Gyfeirio Cymorth Gwladwriaethol 
Ewropeaidd ac yn daladwy ar ad-daliad y benthyciad.  Mae’r ad-daliad yn dibynnu ar y 
PDC yn cynhyrchu digon o elw i wneud hynny. 
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15. Dyledwyr (parhad) 
Cyfunol a’r Brifysgol 

 

  2017 2016 

   £’000   £’000  
Ar 31 Gorffennaf 2017, dyma oedran y ddarpariaeth ar gyfer 
colled ymhlith dyledwyr:    
3-6 mis ar ôl y dyddiad dyledus  - 12 
Dros 6 mis ar ôl y dyddiad dyledus  1,351         1,205  
  1,351         1,217 

    

  2017 2016 

   £’000   £’000  
Dyma’r symudiad ar y ddarpariaeth ar gyfer colled dyledwyr:    
Ar 1 Awst  1,217 621 
Dyledwyr a gafodd eu dileu yn ystod y flwyddyn  (457) - 
Addasiadau yn y ddarpariaeth  591 596 
Ar 31 Gorffennaf  1,351         1,217 

    
Ar 31 Gorffennaf 2017, dyma ddyddiadau’r dyledion yr oedd 
modd eu had-ennill er eu bod wedi mynd heibio eu dyddiad 
dyledus: 

   

  2017 2016 

   £’000   £’000  
Llai na 3 mis ar ôl y dyddiad dyledus  2,188         2,328  
Dros 3 mis ar ôl y dyddiad dyledus  5,557         3,278  
  7,745 5,606 

 

16.  Buddsoddiadau 
Cyfunol a’r Brifysgol 

 

 
 

 2017 
£000 

2016 
£000     

Buddsoddiad tymor byr mewn cyfrannau  123,822 110,570 
Bondiau tymor byr  62,536 19,305 
Buddsoddiadau tymor byr eraill  22,517 18,864 
Blaendaliadau tymor byr  120,000 145,198 

  328,875 293,937 

    
£11,765k (2016 £4,255k) oedd y cynnydd yng ngwerth teg buddsoddiadau tymor byr yn ystod y flwyddyn. 

Mae blaendaliadau’n cael eu cadw gan fanciau a chymdeithasau adeiladu sy’n gweithredu ym marchnad 
Llundain ac wedi’u trwyddedu gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol gyda mwy na thri mis o aeddfedrwydd 
ar ddyddiad y fantolen.  Mae cyfraddau llog y blaendaliadau hyn wedi’u gosod am gyfnod y flaendal ar adeg y 
lleoliad.   

Ar 31 Gorffennaf 2017 1.00% oedd y gyfradd llog gyfartalog wedi'i phwysoli ar gyfer y blaendaliadau cyfradd 
sefydlog hyn (2016 1.15%) y flwyddyn a 200 diwrnod oedd y cyfnod cyfartalog wedi’i bwysoli pan fydd y cyfradd 
llog yn sefydlog ar y blaendaliadau hyn.  Nid oedd gwerth teg y blaendaliadau hyn yn wahanol i’r gwerth llyfr 
mewn gwirionedd. 
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17.  Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ymhen blwyddyn 
 Cyfunol Prifysgol 

  2017 
£000 

2016 
£000 

2017 
£000 

2016 
£000      

Credydwyr masnach 8,513 10,787 8,467 10,060 
Mân gredydwyr 6,582 8,588 5,785 8,588 
Absenoldeb cyflogai cronedig 8,655 8,449 8,655 8,449 
Nawdd cymdeithasol a threthi eraill 6,642 6,268 6,622 6,268 
Croniadau ac incwm gohiriedig  21,288 22,295 21,260 22,293 
Grantiau cyfalaf gohiriedig  7,672 1,835 7,672 1,835 
Incwm gohiriedig arall 310 313 310 313 
Grantiau a chontractau ymchwil ymlaen llaw 31,082 27,257 31,082 27,257 
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd 20,093 20,049 20,093 20,049 
Benthyciad Banc Lloyds (Nodyn 18(i)) 1,104 984 1,104 984 
Benthyciad Banc Brenhinol yr Alban (ii) 700 700 700 700 
Benthyciadau Buddsoddi i Arbed (Nodyn 18(iv)) 258 286 258 286 
Symiau sy’n ddyledus i is-fentrau - - 37 406 

 112,899 107,811 112,045 107,488 

     
 
 
 

18.  Credydwyr: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn 
Cyfunol a’r Brifysgol 

       2017 
£000 

2016 
£000 

   
Benthyciad Banc Lloyds (i) 9,330 10,434 
Benthyciad Banc Brenhinol yr Alban (ii) 5,075 5,775 
Bond Cyhoeddus (iii) 293,370 293,263 
Benthyciadau Buddsoddi i Arbed (iv) 776 748 

 308,551 310,220 

 

 (i) Yn wreiddiol rhoddodd Banc Lloyds £17 miliwn ar fenthyg i’r Brifysgol i ariannu cost preswylfeydd 
myfyrwyr.  Mae’r benthyciad wedi’i warantu ar Dde Tal-y-bont ac i’w ad-dalu erbyn 28 Chwefror 
2024 ar ddull lleihau’r balans fel a ganlyn: 

 Cyn pen blwyddyn   £1,104k 
Rhwng dwy a phum mlynedd  £5,694k 
Dros bum mlynedd   £3,636k 

 Mae llog o 8.868% yn daladwy ar y benthyciad, a chaiff ei godi ar y Llog Taladwy (Nodyn 9) 
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18.  Credydwyr: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn (parhad) 
 

(ii) Yn wreiddiol rhoddodd Banc Brenhinol yr Alban £14 miliwn ar fenthyg i’r Brifysgol i ariannu cost 
Llys Tal-y-bont.  Mae’r benthyciad wedi’i warantu ar Lys Tal-y-bont ac i’w ad-dalu erbyn 1 Hydref 
2025 drwy gyfrwng rhandaliadau cyfartal o £0.7 miliwn fel a ganlyn: 

 Cyn pen blwyddyn   £700k 
Rhwng dwy a phum mlynedd  £2,800k 
Dros bum mlynedd   £2,275k 

 Mae llog yn daladwy ar y benthyciad yn ôl 0.225% uwchlaw’r Gyfradd Sylfaenol a chaiff ei godi 
i’r Llog Taladwy (Nodyn 9). 
 

(iii) Cyhoeddwyd bond cyhoeddus 39 mlynedd o £300 miliwn ym mis Chwefror 2016 ac mae’n ad-
daladwy yn llawn ym mis Chwefror 2055.  Mae llog yn daladwy ar gyfradd cwpon o 3.1%.   

(iv) Tynnwyd benthyciad arbed arian heb log Buddsoddi-i-Arbed Llywodraeth Cymru allan yn ystod y 
flwyddyn ac mae’n ad-daladwy mewn rhandaliadau erbyn 31 Mawrth 2020 fel a ganlyn: 

 Cyn pen blwyddyn   £258k 
Rhwng dwy a phum mlynedd  £776k 
 

 
19.  Offerynnau Ariannol 

Cyfunol 
 
Mae gan y Brifysgol offerynnau ariannol canlynol sy’n 
seiliedig ar bunnoedd sterling: 

  
  

   Nodyn 2017 2016 
    £000 £000 

Asedau ariannol ar werth teg drwy warged neu ddiffyg    
Buddsoddiadau mewn offerynnau ecwiti 
a bondiau rhestredig 

 16 208,875      148,739  

    208,875       148,739  

Asedau ariannol sy'n offerynnau dyled ac sy’n cael eu 
mesur ar gost wedi ei hamorteiddio    
Symiau derbyniadwy masnach   15 12,363         15,627  
Symiau derbyniadwy eraill   15 44,840         45,693  
Buddsoddiadau mewn blaendaliadau 
tymor byr 

  16 120,000      175,290  

    177,203      236,610  
Rhwymedigaethau ariannol sy’n cael eu mesur ar gost 
wedi ei hamorteiddio  

  

Bond cyhoeddus   18 293,370      293,263  
Benthyciadau   17/18 17,243         18,927  
Credydwyr masnach   17 8,513         10,787  
Croniadau   17 88,531         80,198 
Credydwyr masnach eraill   17 7,151 8,588 
    414,808      411,763  
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20.  Darpariaeth Pensiwn 

Cyfunol a’r Brifysgol 

  

Rhwymedigaeth 
i ariannu diffyg 
yn y Pensiwn 

USS 

Rhwymedigaethau 
buddiannau 

diffiniedig (Nodyn 
22) 

2017 
Cyfanswm 

Darpariaeth 
Pensiwn 

2016 
Cyfanswm 

Darpariaeth 
Pensiwn 

  £'000  £'000  £'000 £'000 

     

Ar 1 Awst  49,957 60,510 110,467 84,391 
Ddefnyddiwyd yn y flwyddyn (3,580) -  (3,580) (1,910) 
Ychwanegiadau / (gostyngiadau) 4,144 (8,620) (4,476) 27,190 
Dad-ddirwyn disgownt 874 -  874 796 
Ar 31 Gorffennaf  51,395         51,890  103,285 110,467 

             
Diffyg USS          
 Mae’r ymrwymiad i ariannu'r diffyg yn y gorffennol ar Gynllun Pensiwn y Brifysgol (USS) yn codi o’r 
rhwymedigaeth cytundebol gyda'r cynllun pensiwn am gyfanswm y taliadau sy'n ymwneud â 
manteision sy'n deillio o berfformiad yn y gorffennol. Mae’r adran rheoli wedi asesu gweithwyr yn y 
dyfodol yn y cynllun USS a thaliad cyflog dros gyfnod y rhwymedigaeth cytundebol wrth asesu 
gwerth y ddarpariaeth hon. 

 
 
21. Cronfeydd gwaddol wrth gefn 

Cyfunol a’r Brifysgol 
 Anghyfyngedig 

Parhaol 
£000 

Cyfyngedig 
Parhaol 

£000 

Cyfanswm 
Parhaol 

£000 

Cyfyngedig 
Gwariadwy 

£000 

2017 
Cyfanswm 

£000 

2016 
Cyfanswm 

£000 
Balans wrth agor       
Cyfalaf 1,909 16,628 18,537 1,157 19,694 18,568 
Incwm Cronedig 1,157 7,733 8,890 1,685 10,575 10,100 
 3,066 24,361 27,427 2,842 30,269 28,668 
       
Gwaddolion newydd - 75 75 507 582 596 
       
Incwm am y flwyddyn 89 710 799 75 874 715 
Gwariant (84) (540) (624) (311) (935) (711) 
 5 170 175 (236) (61) 4 
       
Cynnydd yng ngwerth y farchnad 261 1,904 2,165 183 2,348 1,001 
Balans wrth Gau  3,332 26,510 29,842 3,296 33,138 30,269 
Cynrychiolir hynny gan y canlynol:       
Cyfalaf 2,131 18,282 20,413 1,161 21,574 19,694 
Incwm Cronedig 1,201 8,228 9,429 2,135 11,564 10,575 
 3,332 26,510 29,842 3,296 33,138 30,269 
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21. Cronfeydd gwaddol wrth gefn (parhad)
Anghyfyngedig 

Parhaol 
£000 

Cyfyngedig 
Parhaol 

£000 

Cyfanswm 
Parhaol 

£000 

Cyfyngedig 
Gwariadwy 

£000 

2017 
Cyfanswm 

£000 

2016 
Cyfanswm 

£000 
Dadansoddiad yn ôl math o ddiben: 
Cronfa Apêl - 66 66 - 66 60 
Cadeiryddion - 10,079 10,079 - 10,079 9,370 
Darlithoedd - 775 775 - 775 650 
Cronfeydd Caledi 9 1,479 1,488 431 1,919 1,446 
Ysgoloriaethau - 6,981 6,981 298 7,279 6,596 
Gwobrau - 2,317 2,317 30 2,347 2,151 
Ymchwil - 1,120 1,120 1,671 2,791 2,794 
Cyffredinol 3,323 3,693 7,016 866 7,882 7,202 

3,332 26,510 29,842 3,296 33,138 30,269 

Dadansoddiad fesur ased:  
Buddsoddiadau asedau cyfredol 

20,809 19,397 
3,508 2,844 
3,570 3,093 

- cyfrannau
- bondiau
- arall
Arian parod a chyfatebol i arian parod 5,251 4,935 

33,138 30,269 

22. Cynlluniau Pensiwn
Roedd categorïau staff gwahanol yn gymwys i ymuno ag un o bum cynllun gwahanol:

(i) Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)
(ii) Cynllun Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF)
(iii) Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (LGPS)
(iv) Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (NHSPS).
(v) NEST.

Mae’r tri cyntaf o'r cynlluniau hyn yn gynlluniau budd diffiniedig wedi’u contractio allan o’r Ail Bensiwn 
Gwladol (S2P) ac mae’r asedau’n cael eu cadw mewn cronfeydd ymddiriedolwr wedi’u gweinyddu ar wahân. 

Yn ogystal, mae Cynllun Blwydd-Dal y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y GIG) yn weithredol yn achos rhai 
aelodau o’r staff.  Cynllun cyfraniadau diffiniedig sydd heb ei ariannu yw cynllun y GIG, a thelir budd-daliadau 
pensiwn o’r cyfraniadau a gafwyd yn ystod y flwyddyn ac yn ôl y cyfraddau cyfrannu y penderfynir arnynt gan 
Drysorlys Ei Mawrhydi.  I gydymffurfio â Deddf Pensiynau 2008, mae'r Brifysgol hefyd yn defnyddio cynllun 
pensiwn cyfraniadau diffiniedig NEST ar gyfer gweithwyr cymwys nad ydynt yn gytundebol. 

Cyfanswm cost pensiwn ar gyfer y Brifysgol oedd: 

2017 2016 
£’000 £’000 

USS 26,162 24,484 
GIG 2,047 2,139 
CUPF 11,055 8,587 
LGPS 372 410 
NEST 5 3 

39,641 35,623 
Sicrwydd lleiafrif ariannu’r USS 4,144 5,650 

43,785 41,273 
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22.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
(i) Cynllun Pensiwn y Prifysgolion        
Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) yw’r prif gynllun sy’n cwmpasu’r rhan fwyaf o staff academaidd a 
staff sy’n gysylltiedig yn academaidd, ac sy’n rhoi buddiannau yn seiliedig ar gyflog pensiynadwy terfynol 
ar gyfer aelodau Cyflog Terfynol (bellach ar gau i ymgeiswyr newydd) a Buddiannau Gyrfa wedi’u Hail-brisio 
(CRB) ar gyfer ymgeiswyr newydd ers 2011.  Cedwir asedau'r cynllun mewn cronfa ar wahân a weinyddir 
gan yr ymddiriedolwr, Universities Superannuation Limited.     
  

Oherwydd natur gydfuddiannol y cynllun, nid yw asedau'r cynllun wedi'u neilltuo i Brifysgolion unigol a 
phennir cyfradd cyfraniad ledled y cynllun. Felly mae’r Brifysgol yn agored i risgiau actiwaraidd sy’n 
gysylltiedig â gweithwyr Prifysgolion eraill ac nid yw’n gallu nodi ei gyfran o’r asedau sylfaenol a 
rhwymedigaethau’r cynllun ar sail gyson a rhesymol ac felly, fel sy’n ofynnol gan FRS 102(28), mae’n cyfrif 
y gynllun fel pe bai’n gynllun cyfraniad diffiniedig.      
     

O ganlyniad mae’r swm a godir ar y cyfrif incwm a gwariant yn cynrychioli’r cyfraniadau sy’n daladwy i’r 
cynllun mewn perthynas â’r cyfnod cyfrifyddu.  Cofnodir rhwymedigaeth hefyd mewn darpariaethau ar 
gyfer unrhyw ymrwymiad cytundebol i ariannu diffygion yn y gorffennol yng nghynllun USS. Gall 
symudiadau yn y ddarpariaeth hon hefyd arwain at daliadau i'r cyfrif incwm a gwariant fel y dangosir yn 
nodyn 20 uchod.  

Mae penodi cyfarwyddwyr i fwrdd yr ymddiriedolwyr yn cael ei bennu gan Erthyglau Cymdeithasu’r Cwmni.  
Mae pedwar o'r cyfarwyddwyr yn cael eu penodi gan Universities UK; mae tri yn cael eu penodi gan Undeb 
y Brifysgol a’r Coleg, ohonynt rhaid i o leiaf un fod yn aelod-bensiynwr USS; ac mae o leiaf tri ac uchafswm 
o bump yn gyfarwyddwyr annibynnol a benodir gan y bwrdd.  O dan weithred ymddiriedolaeth a rheolau’r 
cynllun, mae cyfradd cyfraniad y cyflogwr yn cael ei bennu gan yr ymddiriedolwr, gan weithredu ar gyngor 
actiwaraidd.  
 

Roedd y prisiad actiwaraidd tair blynedd diweddaraf o'r cynllun ar 31 Mawrth 2014. Hwn oedd y trydydd 
prisiad ar gyfer USS o dan y gyfundrefn ariannu penodol i'r cynllun a gyflwynwyd gan Ddeddf Pensiynau 
2004, sy'n ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau fabwysiadu amcan ariannu statudol, gydag asedau digonol 
a phriodol i dalu am eu darpariaethau technegol. Mae’r actiwari hefyd yn cynnal adolygiadau rheolaidd 
o’r lefelau ariannu. Yn benodol, mae’n cynnal adolygiad o’r lefel ariannu bob blwyddyn rhwng prisiadau 
bob tair blynedd.  
Cynhaliwyd y prisiad bob tair blynedd gan ddefnyddio'r dull uned amcanol. Y tybiaethau sy'n cael yr effaith 
fwyaf arwyddocaol ar ganlyniad y prisiad yw’r rhai sy'n ymwneud â chyfradd yr enillion ar fuddsoddiadau 
(h.y. y prisiad cyfradd llog), cyfraddau cynydd mewn cyflog a phensiynau a chyfraddau tybiedig 
marwolaethau. Roedd y rhagdybiaethau ariannol yn deillio o gynnyrch y farchnad sy’n bodoli ar ddyddiad 
y prisio.   
Cafodd addasiad "premiwm risg chwyddiant" hefyd ei gynnwys drwy ddidynnu 0.2% o’r chwyddiant 
awgrymwyd yn y farchnad oherwydd lefel hanesyddol uchel o chwyddiant a awgrymir gan fondiau’r 
llywodraeth  
  
I gyfrifo'r darpariaethau technegol, tybiwyd y byddai prisiad cyfradd llog yn 5.2% y flwyddyn, y byddai twf 
cyflog yn 2.6% (CPI) ym mlwyddyn1, CPI + 1% ym mlwyddyn 2 a byddai RPI+1% wedi hynny a phensiynau 
yn cynyddu o CPI. 
 
Defnyddiwyd tablau marwoldeb safonol fel a ganlyn: 
Marwolaethau aelodau gwrywaidd 98% SAPS S1NA "golau" Blwyddyn Geni  
Marwolaethau aelodau benywaidd 99% SAPS S1NA "golau" Blwyddyn Geni gyda -1 flwyddyn o addasiad 
 
Mae defnyddio tablau marwolaethau hyn yn rhesymol adlewyrchu profiad USS gwirioneddol ond hefyd yn 
darparu elfen o Geidwadaeth i ganiatáu ar gyfer rhagor o welliannau mewn cyfraddau marwolaeth.  
Dyma’r disgwyliadau oes a dybir o fod ag oedran ymddeol o 65:      
Gwryw (benywod) 65 oed 24.2 (26.3) mlynedd 
Gwryw (benywod) 45 oed 26.2 (28.6) mlynedd 

 
Ar y dyddiad prisio, £41,604m oedd gwerth asedau’r cynllun a £46,900m oedd gwerth darpariaethau 
technegol y cynllun, sy'n dangos diffyg o £5,300m. Felly, roedd yr asedau yn ddigonol i gwmpasu'r 89% 
o'r budd-daliadau oedd wedi cronni i'r aelodau ar ôl caniatáu ar gyfer cynnydd disgwyliedig mewn enillion 
yn y dyfodol. 
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22.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
O dan rheoliadau’r Gronfa Diogelu Pensiynau a gyflwynwyd gan Ddeddf Pensiynau 2004 ariannwyd 54% 
o’r cynllun ar sail prynu allan (h.y. gan ragdybio fod y cynllun wedi dod i ben ar y dyddiad prisio) y byddai’r 
asedau wedi bod tua 54% o’r swm angenrheidiol i sicrhau’r holl fudd-daliadau USS gyda chwmni yswiriant. 
 
Mae'r darpariaethau technegol yn ymwneud yn y bôn â rhwymedigaethau’r gwasanaeth yn y gorffennol a 
lefelau ariannu, ond mae hefyd angen asesu cost barhaus budd-daliadau newydd sy’n cronni hefyd. 
Cyfrifwyd y gost o gronni yn y dyfodol gan ddefnyddio'r un tybiaethau â’r rhai a ddefnyddir ar gyfer cyfrifo 
darpariaethau technegol ond nid oedd y lwfans ar gyfer codiadau cyflog hyrwyddol mor uchel. 
 
Mae dadansoddiadau wedi dangos lefelau amrywiol iawn o dwf uwchlaw codiadau cyflog cyffredinol yn y 
blynyddoedd diwethaf, ac mae'r dybiaeth o ran twf cyflog sydd wedi’i gynnwys yng nghost cronni yn y 
dyfodol yn seiliedig ar brofiad cyflog mwy sefydlog, hanesyddol.  Fodd bynnag, wrth gyfrifo 
rhwymedigaethau'r gwasanaeth yn y gorffennol o ran y cynllun, mae cronfa wrth gefn rhagofalus wedi'i 
gynnwys, yn ogystal, oherwydd yr amrywioldeb a grybwyllir uchod. 
 
Fel ar ddyddiad y prisiad roedd y cynllun yn darparu Budd-daliadau Gyrfa wedi’i ailbrisio (CRB) i aelodau 
newydd ers 2011, a buddiannau cyflog i aelodau a ymunodd cyn y dyddiad hwnnw. 16% oedd cyfraniad y 
cyflogwr o Gyflogau, cyfrannodd aelodau CRB 6.5% ac aelodau Cyflog Terfynol 7.5% o gyflog pensiynadwy.   
 
O 1 Ebrill 2016, caewyd yr adran cyflog terfynol ac mae gwasanaeth yr holl aelodau yn y dyfodol ar sail 
Budd-daliadau Gyrfa wedi’u Hailbrisio ar y cyflog pensiynadwy hyd at £55k y flwyddyn yn ogystal â 
buddiannau eraill ar sail Cyfraniadau Diffiniedig. Cynyddodd cyfraniadau gweithwyr i 8.5% o’r cyflog ac i 
18% i’r cyflogwr 
 
Yn dilyn deddfwriaeth Llywodraeth y DU, o 2011 mae codiadau pensiwn neu ailbrisiadau pensiwn statudol 
yn seiliedig ar Fynegai Prisiau’r Defnyddwyr ar chwyddiant prisiau. Yn ogystal, darperir cap cynnydd 
pensiwn i gydnabod os bydd codiadau pensiynau swyddogol o dros 5%, bydd USS yn cyfateb i’r 5% cyntaf 
ond yna dim ond hanner unrhyw gynnydd uwch hyd at uchafswm o 10% o ran cyfanswm. 
 

Gallai gwargedion neu ddiffygion sy'n codi o werthusiadau'r dyfodol effeithio ar ymrwymiad y Brifysgol i 
gyfrannu yn y dyfodol. Gallai diffyg olygu fod angen cyllid ychwanegol ar ffurf gofynion cyfraniad uwch, lle 
gallai gwarged, efallai, gael ei ddefnyddio i leihau gofynion cyfraniad yn yr un modd. 
Nodir y materion sensitif ynghylch y prif rhagdybiaethau a ddefnyddir i fesur rhwymedigaethau'r cynllun ar 
sail darpariaethau technegol fel ar ddyddiad y prisiad tair blynedd diwethaf isod: 

Rhagdybiaeth 
Newid mewn 
Rhagdybiaeth Effaith ar y cynllun 

Newid yng 
nghyfanswm 
cyfradd cyfraniad % 
cyflogau dros y 
cyfnod adfer o 17 
mlynedd 

Adenillion ar 
fuddsoddiad (cyfradd y 
disgownt) Gostyngiad o 0.25% Cynnydd o £0.8 biliwn Cynnydd o 0.5% 
Cyfradd disgownt 
ymhen 20 mlynedd  Gostyngiad o 0.25% Cynnydd o £1.1 biliwn Cynnydd o 2.1% 
Cyfradd chwyddiant RPI Cynnydd o 0.25% Cynnydd o £0.8 biliwn Cynnydd o 1.9% 
Mae aelodau’n byw’n 
hirach nag a dybiwyd 1 flwyddyn yn hwy Cynnydd o £0.5 biliwn Cynnydd o 0.8% 

 
Mae USS yn gynllun ‘y dyn olaf i sefyll’ felly pe byddai methdaliad yn digwydd yn unrhyw un o’r cyflogwyr 
sy’n cymryd rhan yn USS, bydd cyfanswm unrhyw ddiffyg ariannu pensiwn (na ellir ei adfer fel arall) o ran 
y cyflogwr hwnnw’n cael ei ledaenu ar draws y cyflogwyr eraill sy’n cymryd rhan a’i adlewyrchu ym 
mhrisiad actiwaraidd nesaf y cynllun. 
Mae’r ymddiriedolwyr yn credu, dros y tymor hir, y bydd buddsoddiad ecwiti a buddsoddiad mewn asedau 
amgen o ddewis yn darparu adenillion uwch i ddosbarthiadau buddsoddi eraill.  Mae’r strwythur rheoli a’r 
targedau a osodwyd wedi’u dylunio i wneud y gronfa’n agored i ecwitïau drwy bortffolios sydd yn 
arallgyfeirio yn ddaearyddol ar yn ôl sector.  Mae’r ymddiriedolwr yn cydnabod y byddai'n bosibl dewis 
buddsoddiadau fyddai’n cynhyrchu llifau incwm tebyg i'r llifau arian parod atebolrwydd amcangyfrifedig.   
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22.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
Fodd bynnag, er mwyn bodloni'r amcan ariannu tymor hir o fewn lefel cyfraniadau y mae'n ystyried fyddai 
cyflogwyr yn fodlon wneud, mae'r ymddiriedolwr wedi cytuno i ymgymryd â rhywfaint o risg buddsoddi sy’n 
berthnasol i’r rhwymedigaethau.   

Mae cymryd y risg buddsoddi hwn yn ceisio targedu adenillion mwy na’r hyn fyddai’r asedau cyfatebol yn eu 
darparu tra’n cynnal dull darbodus o fodloni rhwymedigaethau’r cronfeydd.   

Cyn penderfynu cymryd risg buddsoddi syn berthnasol i’r rhwymedigaethau, mae’r ymddiriedolwr yn cael cyngor 
gan ei dîm buddsoddi mewnol, ei ymgynghorwr buddsoddi ac actiwari’r cynllun, ac yn ystyried barn y cyflogwyr. 

Ar 31 Mawrth 2017, roedd gan USS dros 190,000 o aelodau gweithredol ac roedd gan y Brifysgol 3,952 aelod 
gweithredol yn cymryd rhan yn y cynllun. 

Mae llif arian parod cadarnhaol y cynllun yn golygu nad oes angen rhyddhau buddsoddiadau i fodloni 
rhwymedigaethau.  Cred yr ymddiriedolwr bod hyn, ynghyd â llif parhaus o newydd-ddyfodiaid i'r cynllun ac 
chryfder cyfamod y cyflogwyr, yn ei alluogi i gymryd golwg tymor hir ar ei fuddsoddiadau. Gellir goddef 
anwadalrwydd tymor byr o ran adenillion ac nid oes angen eu trosglwyddo’n uniongyrchol i’r gyfradd cyfraniad.  
Fodd bynnag, mae’r ymddiriedolwr yn ymwybodol o’r hinsawdd economaidd anodd sy’n bodoli ar gyfer 
cynlluniau pensiwn buddiannau diffiniedig ar hyn o bryd, a’r angen i fod yn glir am yr ymatebion sydd ar gael 
pe byddai’r diffygion yn parhau a chynllun adfer wedi’i ddiwygio’n cael ei wneud yn angenrheidiol yn dilyn y 
prisiad nesaf i lunio cynllun rheoli ariannol ffurfiol, fydd yn dwyn ynghyd yr elfennau ariannu amrywiol o gryfder 
cyfamod, strategaeth buddsoddi a rhagdybiaethau cyllid, yn unol â’r canllawiau diweddaraf gan y Rheoleiddiwr 
Pensiynau. 

(ii) Cronfa Bensiwn Prifysgol Caerdydd a Chynllun Pensiwn y Llywodraeth Leol 
Mae’r ddau gynllun buddiannau diffiniedig hyn yn cael eu hariannu’n allanol a’u contractio allan o ddarpariaeth 
pensiwn yr Ail Bensiwn Gwladol (S2P) 

Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd tair blynedd ffurfiol diwethaf gan actiwarïaid cymwys proffesiynol ar 31 
Gorffennaf 2016 ar gyfer Cronfa Pensiwn Prifysgol Caerdydd (CUPF) a 31 Mawrth 2016 ar gyfer Cynllun 
Pensiwn y Llywodraeth Leol (LGPS). 

Yn ystod y cyfnod cyfrifyddu, talodd y Brifysgol gyfraniadau i’r CUPF o 20% o gyflogau pensiynadwy (LGPS - 
27.3% yn ogystal â chyfandaliad o £1.3m).  Mae'r Brifysgol hefyd wedi cyfrannu’r swm aberthu cyflog o 7.5% 
(aelodau cyflog terfynol) neu 6.5% ar gyfer aelodau Enillion wedi’u Hailbrisio ar Gyfartaledd Gyrfa ar gyfer pob 
Aelod Anghyfrannol di (h.y. y rhai sy'n cymryd rhan yn y trefniant Aberthu Cyflog) yn y CUPF.  Ni chaniateir 
cyfraniadau pensiwn aberthu cyflog yng Nghynllun LGPS. 

Diweddarodd actiwarïaid cymwysedig yr amcangyfrif o brisiad y ddau gynllun buddion-diffiniedig ar 31 
Gorffennaf 2017.  Mae’r datgeliadau FRS 102 a nodir isod yn seiliedig ar y diweddariad hwn o’r prisiad.  

 
Tybiaethau 
Dyma’r tybiaethau ariannol a ddefnyddiwyd i gyfrifo rhwymedigaethau'r cynllun o dan FRS102: 
 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  

 2017 2017 2016 2016 

 
% y 

flwyddyn 
% y 

flwyddyn 
% y 

flwyddyn 
% y 

flwyddyn 
Chwyddiant Prisiau (RPI) 3.1 3.1 2.6 2.6 
Chwyddiant Prisiau (CPI) 2.0 2.0 1.5 1.5 
Cyfradd y cynnydd yn y cyflogau 2.5 3.0 2.5 2.5 
Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau a delir 2.0 2.0 1.5 1.5 
Cynnydd i bensiynau gohiriedig cyn ymddeol 2.0 2.0 1.5 1.5 
Cyfradd y gostyngiad 2.5 2.6 2.4 2.3 
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22.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 
Y rhagdybiaeth fwyaf arwyddocaol nad yw’n ariannol yw’r lefel dybiedig o hirhoedledd. SAMae'r tabl 
isod yn dangos y rhagdybiaethau disgwyliad oes a ddefnyddiwyd yn yr asesiadau cyfrifyddu yn 
seiliedig ar ddisgwyliad oes aelodau gwrywaidd a benywaidd yn 65 oed. 
 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  
Ar 31 

Gorffennaf  

 2017 2017 2016 2016 
Pensiynwyr – gwrywaidd 21.3 23.0 22.0 23.8 
Pensiynwr – benywaidd 23.9 25.7 25.1 26.8 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
gwrywaidd 22.4 24.0 24.0 25.9 
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) - 
benywaidd 24.7 27.1 26.7 29.1 

 
Asedau’r cynllun a chyfradd adennill disgwyliedig 
Mae’r adenillion disgwyliedig ar asedau wedi’u deillio fel cyfartaledd yr adenillion a ddisgwylir o bob un o 
ddosbarthiadau’r prif asedau (h.y. ecwitïau a bondiau). Mae'r adenillion disgwyliedig ar gyfer pob dosbarth o 
asedau yn adlewyrchu cyfuniad o ddadansoddi perfformiad hanesyddol, safbwyntiau blaengar y 
marchnadoedd ariannol (fel yr awgrymwyd gan y cynnyrch sydd ar gael) a barn sefydliadau buddsoddi. 
 

 
Gwerth teg ar 31 

Gorffennaf 
Gwerth teg ar 31 
Gorffennaf 

 2017 2017 2016 2016 
 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
Yr asedau yn y cynllun oedd:     
Ecwitïau 129.5 22.4 122.5 20.3 
Bondiau 63.9 4.0 62.1 4.3 
Arall 1.7 2.4 0.7 1.9 
Cyfanswm asedau 195.1 28.8 185.3 26.5 

     
Rhwymedigaethau’r cynllun (239.8) (36.0) (233.0) (39.3) 
Diffyg yn y cynllun – rhwymedigaeth pensiwn net a 
gofnodwyd mewn darpariaethau pensiwn (Nodyn 20) (44.7) (7.2) (47.7) (12.8) 

     
Cost gwasanaethu gyfredol 10.5 0.4 8.1 0.4 
Treuliau gweinyddol 0.6 - 0.5 - 
Cyfanswm y tâl gweithredu:  11.1 0.4 8.6 0.4 

Dadansoddiad o'r swm a godir ar y llog sy'n 
daladwy/a gredydwyd i incwm cyllid arall     
Cost llog 1.0 0.3 1.0 0.4 
Cyfanswm elw a cholled tâl cyn didyniadau ar gyfer 
treth 12.1 0.7 9.6 0.8 
Dadansoddiad o incwm cynhwysfawr arall:     
Colled ar rwymedigaethau (6.1) (4.6) 18.9 2.4 
Cyfanswm y tâl i incwm cynhwysfawr arall cyn 
didyniadau ar gyfer treth 6.0 (3.9) 28.5 3.2 
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22.  Cynlluniau Pensiwn (parhad) 

 Ar 31 Gorffennaf Ar 31 Gorffennaf 
 2017 2017 2016 2016 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
Dadansoddiad o symudiadau mewn diffyg:     
Diffyg ar ddechrau'r flwyddyn 47.7 12.8 27.7 11.3 
Cyfraniadau neu fudd-daliadau a delir gan y Brifysgol (9.0) (1.7) (8.5) (1.7) 
Cost gwasanaethu gyfredol  11.1 0.4 8.6 0.4 
Taliadau cyllid eraill 1.0 0.3 1.0 0.4 
(Enillion) / colled mewn incwm cynhwysfawr arall (6.1) (4.6) 18.9 2.4 
Diffyg ar ddiwedd y flwyddyn 44.7 7.2 47.7 12.8 
     
Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth presennol 
rhwymedigaethau:     
Gwerth presennol y rhwymedigaethau ar ddechrau’r 
flwyddyn 233.0 39.3 196.0 34.9 
Cost gwasanaeth cyfredol (net o gyfraniadau 
aelodau) 10.5 0.4 8.1 0.4 
Cyfraniadau aelodau gwirioneddol (gan gynnwys 
cyfraniadau tybiannol) 0.2 0.1 0.2 0.1 
Cost llog 5.5 0.9 7.1 1.2 
(Enillion) / colled actiwaraidd (2.4) (3.2) 28.0 4.0 
Taliadau buddiannau gwirioneddol (7.0) (1.5) (6.4) (1.3) 
Gwerth presennol y rhwymedigaethau ar ddiwedd y 
flwyddyn 239.8 36.0 233.0 39.3 

Dadansoddiad o symudiadau yng ngwerth teg 
asedau'r cynllun     
Gwerth teg yr asedau ar ddechrau y flwyddyn 185.3 26.5 168.3 23.7 
Incwm llog ar asedau 4.5 0.6 6.1 0.9 
Enillion actiwaraidd ar asedau 3.7 1.4 9.1 1.5 
Cyfraniadau gwirioneddol a delir gan y Brifysgol 9.0 1.7 8.5 1.6 
Cyfraniadau aelodau gwirioneddol (gan gynnwys 
cyfraniadau tybiannol) 0.2 0.1 0.2 0.1 
Taliadau buddiannau gwirioneddol (7.0) (1.5) (6.4) (1.3) 
Treuliau (0.6) - (0.5) - 
Gwerth teg yr asedau ar ddiwedd y flwyddyn 195.1 28.8 185.3 26.5 

 
 
 
Nid yw asedau CUPF a LGPS yn cynnwys unrhyw rai o offerynnau ariannol y Brifysgol, neu unrhyw 
eiddo a ddefnyddir gan y Brifysgol. 

 

 
Y flwyddyn a ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

Y flwyddyn a ddaeth i 
ben ar 31 Gorffennaf 

 2017 2017 2016 2016 

 CUPF LGPS CUPF LGPS 

 £m £m £m £m 
Gwir enillion ar asedau'r cynllun     
Incwm llog ar asedau’r cynllun 4.5 0.6 6.1 0.8 
Enillion asedau 3.7 1.4 9.1 1.6 
 8.2 2.0 15.2 2.4 
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Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol 
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2017 
 

52 

23.  Ymrwymiadau Cyfalaf 
Cyfunol a’r Brifysgol 

 2017 
£000 

2016 
£000 

   
Ymrwymiadau y contractiwyd iddynt ar 31 Gorffennaf  11,398 15,446 

 
 

24.  Trafodion Gyda Phartïon Cysylltiedig 
Yn ystod y flwyddyn, gwnaeth Prifysgol Caerdydd daliad grant bloc o £2.9 miliwn i Undeb y Myfyrwyr Prifysgol 
Caerdydd. Nid oes unrhyw drafodion perthnasol gyda phartïon cysylltiedig eraill. 

Caiff yr holl drafodion y gall aelod o’r Cyngor fod â budd ynddynt eu cynnal o hyd braich ac yn unol â rheoliadau 
ariannol a gweithdrefnau caffael arferol y Brifysgol.  Mae’r Brifysgol yn cadw Cofrestr o Fudd aelodau o’r 
Cyngor ac uchel-swyddogion.   

Nid yw unrhyw aelod o’r cyngor wedi derbyn unrhyw gydnabyddiaeth ariannol / hepgor taliadau gan y Grŵp 
yn ystod y flwyddyn. 






