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AMCANI N

DATBLYGU
CYNALIADWY

Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd
Unedig yw’r cynllun ar gyfer sicrhau dyfodol
gwell a mwy cynaliadwy i bawb.
Maen nhw’n mynd i’r afael â’r heriau byd-eang sy’n
ein hwynebu, gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â
thlodi, yr hinsawdd, diraddio amgylcheddol, ffyniant, a
heddwch a chyfiawnder. Fel un o lofnodwyr Cytundeb
y Gymdeithas Amgylcheddol ar gyfer Prifysgolion a
Cholegau, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i alinio a
mapio ei gweithgareddau i’r nodau perthnasol.
Yn yr adroddiad hwn mae eiconau oddi fewn i bob
adran yn erbyn y nod perthnasol. Mae rhagor o
wybodaeth am y nodau yn:
www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/
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Bu pawb a restrwyd uchod yn
Ymddiriedolwyr yr Elusen drwy gydol
y flwyddyn o dan sylw yn yr Adroddiad
hwn. Oni nodir fel arall, roeddent
hefyd yn y swyddi hynny ar ddyddiad
cymeradwyo’r Adroddiad.
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Adolygiad Srategol Blynyddol
Cyflwyniad
gan yr Is-ganghellor

Bu 2017/18 yn her i’r sector Addysg Uwch, ac ni chafodd Prifysgol
Caerdydd ei heithrio rhag yr her honno.
Er na chafwyd fawr o sicrwydd yn sgîl
trafodaethau Brexit, mae disgwyl i’r DU
ymadael â’r UE o’r diwedd yng ngwanwyn
2019. Felly, rydym wrthi’n cynllunio’n
fanwl ar gyfer cynifer o sefyllfaoedd posibl
ag y gallwn eu rhagweld, fel ein bod
yn gallu cymryd unrhyw gamau lliniaru
angenrheidiol. Wrth i mi ysgrifennu hwn,
mae hynny’n cynnwys y posibilrwydd o
ymadael â’r UE mewn modd disymwth
a diseremoni. Gallai hyn effeithio ar
fyfyrwyr a staff yn ogystal â gweithrediad
cyffredinol y Brifysgol. Mae’n hanfodol
bwysig ein bod hefyd yn bachu ar unrhyw
gyfleoedd a ddaw i’n rhan.
Rydym bellach wedi dechrau’r daith tuag
at ariannu addysg uwch yng Nghymru
mewn modd cynaliadwy, er y bydd cryn
amser cyn i brifysgolion elwa’n llawn. Mae
costau cychwynnol yr ymagwedd newydd
a gyflwynwyd gan adolygiad Syr Ian
Diamond ynghylch cefnogi myfyrwyr ac
ariannu yn gymharol uchel oherwydd am
gyfnod, bydd y systemau newydd a’r hen
rai yn gorfod cyd-redeg. Mae pob prifysgol
yng Nghymru’n gorfod amsugno rhai o
effeithiau’r costau cynyddol hynny. Ar
ben hynny, rydym wedi profi anghydfodau
ynghylch cyflog, a gweithredu diwydiannol
mewn prifysgolion ar draws y DU o
ganlyniad i newidiadau arfaethedig
i bensiynau. Er ei bod yn amhosibl
rhagweld canlyniadau’r anghytundebau
hynny, gallwn ddweud yn ddigon sicr y
bydd costau’n parhau i gynyddu yn y
sector. Beth bynnag fydd yn digwydd,
bydd Prifysgol Caerdydd yn parhau i fod
yn sefydliad gwydn sy’n croesawu ac
yn gwerthfawrogi staff o bedwar ban y
byd. Rydym wedi bod yn ofalus i raddau
digonol wrth ariannu dros sawl blwyddyn
i’n galluogi i oroesi cyfnodau anodd, a
dyna’n union yr hyn rydym yn ei wneud
nawr.

Felly, er bod yr hinsawdd allanol yn cynnig
heriau y mae’n rhaid mynd i’r afael â nhw,
rydym wedi mwynhau llwyddiant nodedig
o ran ein gweithgareddau creiddiol, sef
addysgu, ymchwil, cenhadaeth ddinesig,
arloesedd a rhyngwladol. Gallwch ddarllen
llawer mwy yn adran adolygiad blynyddol
y ddogfen hon, ond hoffwn sôn yn fras
am rai o’n llwyddiannau.
Cawsom lwyddiant eithriadol yng
ngwobrau Times Higher Education
– digwyddiad dihafal y diwydiant ar
gyfer cydnabod rhagoriaeth yn sector
Addysg Uwch y DU. Roedd yn hyn yn
sgîl ymdrechion dau brosiect gwahanol
iawn i’w gilydd sy’n adlewyrchu ein
hymrwymiad i’n cenhadaeth ddinesig
a’n dyheadau rhyngwladol. Mae
Prosiect Phoenix yn brosiect eithriadol
o lwyddiannus o dan arweiniad egniol
a diflino’r Athro Judith Hall, ac enillodd
y prosiect hwn dlws Cydweithrediad
Rhyngwladol y Flwyddyn 2017, mewn
seremoni yn Llundain.
Mae Prosiect Phoenix yn gweithio gyda
Phrifysgol Namibia, ac mae ganddo
hanes rhagorol o helpu i wella iechyd a
lleihau tlodi yn Namibia. Adlewyrchwyd
ein hymrwymiad i gymunedau lleol
Caerdydd hefyd gan lwyddiant Prosiect
Treftadaeth CAER. Partneriaeth
gydweithredol yw hon rhwng Prifysgol
Caerdydd, elusen datblygu cymunedol
Gweithredu yng Nghaerau a Threlái
(ACE), ysgolion lleol, grwpiau cymunedol
a thrigolion, a sefydliadau treftadaeth
blaenllaw yng Nghymru. Dr Dave Wyatt
yw arweinydd Prosiect Treftadaeth
CAER, prosiect a gafodd yr anrhydedd o
ennill y Wobr am Gyfraniad Rhagorol i’r
Gymuned Leol. Roeddwn hefyd wrth fy
modd bod gwaith ardderchog Dr Maggie
Woodhouse wedi’i gydnabod gan wobr
academaidd fwyaf uchel ei pharch y DU,

sef Gwobr Pen-blwydd y Frenhines. Mae
Dr Woodhouse wedi arwain ymchwil
anhygoel, sydd wedi arwain at newidiadau
mewn arferion gofal llygaid ar gyfer plant
â Syndrom Down.
Myfyrwyr sydd wrth wraidd yr hyn a
wnawn, a bu cryn gynnydd yn 2017/18.
Roedd hyn yn cynnwys dechrau ar y
gwaith o adeiladu Canolfan Bywyd y
Myfyrwyr, fydd yn trawsnewid sut rydym
yn cefnogi ein myfyrwyr ym mhob ffordd
o ran eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae’n
hanfodol, wrth gwrs, bod ein myfyrwyr yn
cael y cymorth sydd ei angen arnynt, pan
fydd ei angen arnynt. I’r perwyl hwnnw,
cyflwynwyd menter bwysig iawn yn
2017/18 i’w gwneud yn haws i fyfyrwyr
roi gwybod am drais a cham-drin rhywiol.
Ein system datgeliadau dienw yw’r unig
un o’i math yn y DU, ac mae’n cynnwys
tîm ymroddgar o staff sy’n cynnig y
cymorth sydd ei angen.
Rwyf o’r farn bod y cyflawniadau hynny’n
adlewyrchu ein dyheadau, a bydd ein
strategaeth newydd – Y Ffordd Ymlaen
2018-23 – yn ein helpu i lwyddo
ymhellach, wrth i’r broses o’i rhoi ar waith
fynd rhagddi. Er mwyn bodloni’r nodau
strategol hyn, mae’n rhaid i ni gynyddu
ein hincwm a rheoli ein costau. Felly, nid
yw’r ffordd ymlaen yn un heb ei heriau.
Serch hynny, rwy’n hyderus bydd Prifysgol
Caerdydd yn parhau i fod yn llewyrchus yn
y dyfodol. Rydym yn hen law ar reoli ein
harian yn ofalus a buddsoddi’n ddoeth
mewn meysydd sy’n helpu ein myfyrwyr
a’n staff i lwyddo. Bydd hynny’n parhau,
ac rwy’n edrych ymlaen at flwyddyn
lwyddiannus arall.

Yr Athro Colin Riordan
Is-ganghellor
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Addysg
Gwaith adeiladu yn
dechrau ar Ganolfan
Bywyd y Myfyrwyr
Mae’r gwaith adeiladu bellach yn
mynd rhagddo ar gartref newydd
gwasanaethau cefnogi myfyrwyr
y Brifysgol.
Bydd Canolfan Bywyd y Myfyrwyr yn
cynnig ystod o wasanaethau i fyfyrwyr
Prifysgol Caerdydd lle bynnag y maent,
gan gynnwys cefnogaeth iechyd meddwl
a lles.
Dewiswyd cwmni BAM i adeiladu’r
Ganolfan, a disgwylir iddi agor ym
mlwyddyn academaidd 2020/21.
Bydd yn cynnwys mannau astudio
cymdeithasol, ystafelloedd ymgynghori,
awditoriwm 550 sedd a mannau tawel
i fyfyrio.

Myfyrwyr Meddygaeth
yn cefnogi dyheadau
disgyblion
Bu myfyrwyr Meddygaeth
Prifysgol Caerdydd yn cefnogi
disgyblion ysgol sydd â’u bryd ar
fod yn feddygon.

Y Crysau Duon yn agor
campfa ar ei newydd wedd
Agorwyd campfa newydd, cwbl
fodern Prifysgol Caerdydd yn
swyddogol gan y Crysau Duon
cyn eu gêm yn erbyn Cymru yng
Nghaerdydd yng ngemau cyfres yr
hydref 2017.
Agorodd tîm rygbi Seland Newydd y
cyfleusterau wedi’u hadnewyddu, wrth
iddynt eu defnyddio ar gyfer sesiwn
hyfforddi.
Mae’r Ganolfan Ffitrwydd a Datblygiad
Corfforol yn cynnig tri llawr ag offer
cardiofasgwlaidd, offer ymwrthedd
ac offer sy’n seiliedig ar bwysau, gan
gynnwys llawr uchaf yn unswydd ar gyfer
hyfforddi ym meysydd cryfder a datblygiad
corfforol.
Fe wnaeth y pedair gwlad a heriodd
Cymru yng ngemau’r hydref baratoi ar
gyfer eu gemau yn y cyfleusterau hynny.

Hyfforddi’r genhedlaeth
nesaf o wyddonwyr a
pheirianwyr

Mae’r Cynllun Ehangu Mynediad i
Feddygaeth, o dan arweiniad y myfyriwr
Meddygaeth, David Lawson, eisoes wedi
helpu 200 o ddisgyblion i wneud cais a
pharatoi ar gyfer cyfweliadau.

Dyfarnwyd £3.6 miliwn i’r
Brifysgol er mwyn helpu i
ddatblygu’r genhedlaeth nesaf
o wyddonwyr a pheirianwyr, yn
rhan o fuddsoddiad mawr gan
Lywodraeth y DU.

Mae dros 100 o fyfyrwyr Meddygaeth
sy’n wirfoddolwyr ac wedi’u hyfforddi
mewn mentora, wedi mynd i ysgolion
ledled Cymru.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi hyd at 78
o fyfyrwyr PhD wedi’u hariannu’n llawn
ac sydd wedi’u lleoli ar draws Coleg y
Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg.

Nod y cynllun yw cynyddu nifer y
ceisiadau gan bobl o Gymru i astudio
Meddygaeth.

Byddant yn elwa ar amgylchedd ymchwil
lleol rhagorol yn ogystal â rhaglen
gynhwysfawr o ymchwil a datblygu sgiliau
proffesiynol.

Medal arian i fyfyriwr
meddygol yng Ngemau’r
Gymanwlad
Enillodd myfyriwr meddygol
ym Mhrifysgol Caerdydd, Lewis
Oliva, fedal arian dros Gymru yng
nghystadleuaeth ceirin y dynion yn
ystod Gemau’r Gymanwlad 2018
yn Awstralia.
Mae’r beiciwr sbrint yn rhan o Raglen
Perfformiad Uchel chwaraeon y Brifysgol.
Gadawodd raglen British Cycling yn 2016
ar ôl cael lle i astudio meddygaeth ac
ymuno â Beicio Cymru.
Mae Lewis, sy’n dod o Sir Fynwy, wedi
llwyddo i gydbwyso ei holl ymarferion a’i
astudiaethau.

Hyfforddi darpar arweinwyr
busnes sy’n siarad
Cymraeg
Lansiwyd cwrs gradd newydd
i fodloni’r galw am yr alwad
gynyddol am raddedigion busnes
o ansawdd uchel sy’n medru’r
Gymraeg.
Mae’r radd Rheoli Busnes a’r Gymraeg
yn cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru
i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i un
filiwn erbyn 2050.
Mae’n cynnig y cyfle i fyfyrwyr archwilio rôl
y Gymraeg yn y gweithle modern, mewn
economi ddigidol ac wrth hyrwyddo polisi
iaith.
Yn ogystal, mae opsiwn i astudio dramor
neu gymryd rhan ar leoliad proffesiynol yn
rhan o raglen estynedig, pedair blynedd
o hyd.

Mae’r myfyrwyr yn mynd yn eu blaenau
ar drywydd gyrfa mewn amrywiaeth
o sectorau gan gynnwys ym meysydd
deunyddiau uwch, technolegau gofal
iechyd, data mawr a dadansoddi,
gweithgynhyrchu ac ynni.
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Ymchwil
Gwobr o bwys i’r Uned
Ymchwil Golwg

Seren rygbi’n troi at
dechnoleg 3D

Troi ymchwil yn
feddyginiaethau newydd

Cafodd gwaith yr Uned Ymchwil
Golwg Syndrom Down, Uned sy’n
arwain y byd, ei gydnabod gan un
o wobrau nodedig y DU – Gwobr
Pen-blwydd y Frenhines.

Pan gafodd ‘ti’ cicio seren rygbi
Cymru, Dan Biggar, ei dorri’n
ddarnau, roedd yn gallu dibynnu
ar arbenigedd Prifysgol Caerdydd
i’w helpu.

Daeth y Brifysgol yn gartref
i’r Sefydliad Darganfod
Meddyginiaethau hynod
lwyddiannus.

Pennaeth yr Uned, Dr Maggie
Woodhouse, wnaeth gasglu’r wobr, sy’n
cael ei rhoi am ragoriaeth eithriadol,
mewn seremoni ym Mhalas Buckingham
fis Chwefror 2018.

Cynhyrchwyd atgynhyrchiad union
o’r ‘ti’ pymtheg oed gan ddefnyddio
technoleg 3D o ganlyniad i waith yr Ysgol
Cyfrifiadureg a Gwybodeg a’r
Ysgol Peirianneg.

Mae’r Uned yn cynnal ymchwil sy’n gallu
newid bywydau i olwg plant a phobl ifanc
â syndrom Down.

Cafodd y prosiect ei arwain gan yr Athro
David Marshall, awdurdod ar olwg
cyfrifiadurol sy’n cydweithio’n agos â
Phennaeth Dadansoddiad Perfformiad
Undeb Rygbi Cymru ar feddalwedd
dadansoddi fideos o gemau.

Mae ei gwaith wedi bod yn sail
uniongyrchol i arweiniad cenedlaethol a
rhyngwladol ar ofal golwg, a hyfforddiant
gwybodus ar gyfer optegwyr.

Awgrymiadau yn arwain at
newid yn y cwricwlwm
Mae adolygiad o’r cwricwlwm
Addysg Rhyw a Pherthnasoedd
yng Nghymru wedi arwain at
drawsnewid y modd y caiff ei
addysgu mewn ysgolion.
Cafodd y newidiadau eu cyhoeddi gan
Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet
dros Addysg, ym mis Mai 2018 yn dilyn
argymhellion panel o arbenigwyr wedi’i
gadeirio gan yr Athro Emma Renold, o
Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.
Bydd yr ymagwedd newydd yn galluogi
dysgwyr i ymgysylltu â chwricwlwm
ehangach sy’n gwbl gynhwysol ac yn
parchu pob rhywedd a rhywioldeb.
Bydd hefyd yn ymdrin â materion gan
gynnwys cydsynio a cham-drin mewn
perthynas.
Bydd ARhPh yn newid i fod yn Addysg
Perthnasoedd a Rhywioldeb (APRh),
a bydd yn rhan statudol o gwricwlwm
newydd Cymru, y disgwylir iddo fod ar
waith erbyn 2022.

Anfonwyd y ddelwedd a grëwyd gan yr
Athro Marshall i’r Ysgol Peirianneg a aeth
ati i greu’r atgynhyrchiad o’r ‘ti’ cicio gan
ddefnyddio argraffydd 3D.

Adeiladau ‘sy’n trwsio
eu hunain’
Mae gwyddonwyr yn archwilio i
nodweddion unigryw bacteria er
mwyn datblygu system hunandrwsio ar gyfer adeiladau a
strwythurau hanesyddol.
Gall micro-organebau naturiol fel bacteria
gynhyrchu dyddodion mwynau wrth eu
cymysgu â rhai cemegau penodol.
Bydd prosiect dwy flynedd o hyd y tîm
sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd
yn edrych ar ffyrdd o saernïo systemau
‘hunan-drwsio’ mewn gwaith maen a
maen adeiladu.

Mae’r Sefydliad yn cyfrannu gwybodaeth
ddihafal am y sector fferyllol a hanes
diamheuol o lwyddiant wrth gyflwyno
meddyginiaethau newydd i’r clinig.
Bydd yn datblygu cyffuriau newydd ar
gyfer niwrowyddoniaeth, canser a haint
ac imiwnedd, gan fynd i’r afael â her
allweddol yn strategaeth Llywodraeth
Cymru ar gyfer gwyddoniaeth ac
arloesedd.
Ysgol y Biowyddorau yw cartref y
sefydliad, a bydd yn helpu’r Brifysgol i
droi ymchwil arloesol yn gynnyrch ar gyfer
gwella bywydau pobl.

Data’n cynnig cipolwg ar
system y carchardai
Fe wnaeth adroddiad gan
Ganolfan Llywodraethiant Cymru
y Brifysgol ym mis Mehefin 2018
daflu golau ar system y carchardai
yng Nghymru.
Casglodd yr adroddiad ddata oedd yn
datgelu gwybodaeth allweddol, megis
perfformiad carchardai yng Nghymru, a
lle’r oedd carcharorion yn cael eu cadw.
Nod yr adroddiad oedd gwneud yn siŵr
bod data carcharu ar gyfer Cymru ar gael
i gynulleidfa eang am y tro cyntaf.
Cafodd y rhan fwyaf o’r wybodaeth ei
chynhyrchu drwy geisiadau Rhyddid
Gwybodaeth, cyn cael ei dadansoddi a’i
chyflwyno fel adnodd sengl.

Mae gan ddiwydiant ddiddordeb arbennig
mewn technoleg hunan-drwsio, wrth
i gost cynnal a thrwsio deunyddiau
gynyddu.
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Cenhadaeth Ddinesig
Hwb o £1m gan y Loteri
i Grangetown
Fis Chwefror 2018, cyhoeddodd
y Gronfa Loteri Fawr grant o dros
£1m i greu canolfan gymunedol
yn Grangetown.
Bydd y cynlluniau i ailddodrefnu ac
ymestyn Pafiliwn Grange yn creu
cyfleuster sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer
addysg, hyfforddiant, hybu iechyd a
datblygu mentrau.
Bydd y ganolfan, sydd ar safle pafiliwn
bowlio, gynt, yn cynnwys caffi, swyddfa a
lleoedd ar gyfer cyfarfod.
Mae’r fenter yn bartneriaeth ar y cyd
rhwng Porth Cymunedol Prifysgol
Caerdydd, Prosiect Pafiliwn Grange a
Gweithredu Cymunedol Grangetown.

Y Brifysgol yn noddi Coron
yr Eisteddfod
Creodd y gemydd cyfoes, Laura
Thomas, Goron hynod drawiadol
wedi’i noddi gan y Brifysgol ar
gyfer Eisteddfod Genedlaethol
2018 yng Nghaerdydd.
Dewiswyd Laura i ddylunio a gwneud y
Goron, yn dilyn cystadleuaeth a gafodd ei
chynnal gan y Brifysgol.
Caiff Coron newydd ei gwneud bob
blwyddyn, a’i rhoi i enillydd un o ddwy brif
wobr barddoniaeth yr Eisteddfod.
Treuliodd Laura gannoedd o oriau’n
creu’r Goron, sy’n nodweddu ei thechneg
neilltuol o fewnosod argaenau pren mewn
arian pur.
Cafodd y Goron ei harddangos ochr
yn ochr â Chadair yr Eisteddfod yn
yr Amgueddfa Genedlaethol yng
Nghaerdydd, yn rhan o arddangosfa
gyhoeddus.

Ysgolion haf i ffoaduriaid
Graddiodd 50 o ffoaduriaid a
cheiswyr lloches o raglen newydd
arloesol sy’n eu cefnogi wrth gael
mynediad at addysg uwch yn y DU.
Mae ysgol haf ASPIRE yn rhaglen chwe
wythnos o hyd a drefnwyd gan Brifysgol
Caerdydd a Chyngor Ffoaduriaid Cymru.
Mae’r rhaglen yn cynnig dosbarthiadau
Saesneg dwys, cyrsiau rhagflas
academaidd, gwibdeithiau ysbrydoledig
a theithiau tywys, a chyngor arbenigol ar
sut i wneud cais i brifysgol.

#TîmCaerdydd yn rhedeg
Hanner Marathon
Caerdydd
Llwyddodd staff, myfyrwyr a
chynfyfyrwyr y Brifysgol gwblhau
Hanner Marathon Prifysgol
Caerdydd/Caerdydd 2017 yn
llwyddiannus.
Roedd llawer o’r rhedwyr yn rhan o
#TîmCaerdydd y Brifysgol, gan godi arian
ar gyfer ymchwil y Brifysgol i ganser a
niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl.

Mae ffoaduriaid hefyd wedi cael y cyfle
i ddysgu Cymraeg drwy gyfrwng menter
gan Brifysgol Caerdydd.

Bu staff a myfyrwyr eraill y Brifysgol yn
gwirfoddoli o gwmpas y cwrs i wneud yn
siŵr bod y digwyddiad yn llwyddiant.

Gwobr Times Higher ar
gyfer prosiectau

Cefnogi disgyblion o dan
anfantais i gyrraedd
addysg uwch

Enillodd Prifysgol Caerdydd ddwy
anrhydedd o bwys yng ngwobrau
Times Higher Education ym mis
Tachwedd 2017.
Roedd y Brifysgol yn fuddugol yn y
categorïau Cydweithrediad Rhyngwladol
y Flwyddyn a Chyfraniad i Gymunedau
Lleol.
Mae Prosiect Phoenix, partneriaeth y
Brifysgol gyda Phrifysgol Namibia, yn
ceisio gwella iechyd a lleihau tlodi yn
Namibia.
Mae Prosiect Treftadaeth CAER y
Brifysgol, sy’n canolbwyntio ar faes
treftadaeth Bryngaer Caerau, yn gosod
pobl leol wrth wraidd ymchwil archeolegol
a hanesyddol.
Mae Treftadaeth CAER yn bartneriaeth
gydweithredol rhwng Prifysgol Caerdydd,
Gweithredu yng Nghaerau a Threlái,
ysgolion lleol, grwpiau cymunedol, a
sefydliadau treftadaeth blaenllaw yng
Nghymru.

Rhoddodd Prifysgol Caerdydd
gipolwg gwerthfawr i ddisgyblion o
grwpiau sy’n agored i niwed a dan
anfantais ar fywyd yn y brifysgol
drwy raglen uchelgeisiol dros
ddwy flynedd.
Mae Camu ‘Mlaen i’r Brifysgol yn gynllun
academaidd rhad ac am ddim i fyfyrwyr
coleg a chweched dosbarth sy’n cynnig
cipolwg ar addysg uwch.
Cynigir dosbarthiadau meistr,
digwyddiadau a gweithdai er mwyn helpu
i ddileu’r rhwystrau i addysg uwch.
Roedd y rhaglen hefyd yn cynnwys cwrs
prifysgol byr ac ysgol haf breswyl ym mis
Gorffennaf 2018, pan fu disgyblion yn
cymryd rhan mewn seremoni ‘raddio’.
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Rhyngwladol
Cryfhau cysylltiadau
gyda Brasil

Llysgenhadaeth yn canmol
rhaglen arweinyddiaeth

Ymchwilwyr yn ymuno o
bedwar ban y byd

Ymwelodd dirprwyaeth o Frasil â’r
Brifysgol ym mis Mehefin 2018, er
mwyn datblygu cyfleoedd ymchwil
rhyngwladol ymhellach.

Cafodd rhaglen reoli Prifysgol
Caerdydd ar gyfer arweinwyr
addysg ei chanmol gan
Lysgenhadaeth Tsieina yn y DU.

Anfonodd Prifysgol Campinas (Unicamp),
sy’n brifysgol ymchwil yn Sao Paulo, 16
o staff i edrych ar gydweithrediadau
ymchwil gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol
Caerdydd.

Treuliodd dros 100 o reolwyr addysg
Tsieineaidd yr haf yn y Brifysgol er mwyn
datblygu eu sgiliau arwain a meithrin
perthynas gyda chymheiriaid ym
Mhrifysgol Caerdydd.

Ymunodd academyddion talentog
o bedwar ban byd â Phrifysgol
Caerdydd i gynnal ymchwil
hanfodol yn rhan o raglen sydd
wedi’i hariannu gan yr UE.

Ers llofnodi Memorandwm Cydddealltwriaeth yn 2015, mae dros ddeg
o brosiectau ymchwil cydweithredol wedi
eu cynnal rhwng ein sefydliadau, gyda
dros 40 o academyddion yn cymryd rhan
rhwng y ddau sefydliad.

Dilynodd y cynrychiolwyr – sy’n hanu o
dros 83 o brifysgolion yn Tsieina – raglen
rheoli ac arloesedd pwrpasol gafodd
ei gynnal gan uwch-staff o Brifysgol
Caerdydd.

Mae Unicamp yn gyson ymhlith prif
brifysgolion Brasil ac America Ladin, ac
yn gyfrifol am tua 15% o’r holl ymchwil
academaidd sy’n cael ei chynnal ym
Mrasil.

Prifysgol fwyaf blaenllaw
Tsieina yn anrhydeddu
gwyddonydd
Cafodd gwyddonydd arloesol
o Gaerdydd a helpodd i leihau
faint o fercwri a ddefnyddir yn
niwydiannau cemegol Tsieina ei
enwi’n athro anrhydeddus ym
Mhrifysgol Tianjin.
Mae’r Athro Graham Hutchings wedi cael
clod yn fyd-eang am ei waith ar gyflymu
adweithiau cemegol drwy ddefnyddio
catalyddion.
Mae ei ymchwil wedi arwain at ddull
glanach ar gyfer cynhyrchu clorid polyfinyl
(PVC) gan ddefnyddio aur fel catalydd yn
hytrach na mercwri, sy’n niweidiol.

Roedd y nifer a gymerodd ran yn 2018
(106), dros ddwywaith y nifer a gymerodd
ran yn 2017 (52).

Gwrywod â thrwynau mawr
yn denu benywod
Gall nodweddion gwrywaidd mwy
na’r cyffredin, fel trwyn mawr,
fod yn gaffaeliad ar gyfer denu
benywod, yn ôl astudiaeth gan
Brifysgol Caerdydd o fwncïod
trwynog ym Malaysia.
Daeth gwyddonwyr o Ganolfan Maes
Danau Girang o hyd i gysylltiad clir rhwng
maint trwyn y mwncïod gwrywaidd, a nifer
y benywod yn eu harîm.
Casgliad archwiliad y tîm oedd bod
trwynau gwrywaidd mwy o faint ar y
mwncïod gwrywaidd yn rhagfynegiad
dibynadwy o oruchafiaeth gymdeithasol a
chyfrif sberm uchel.
Mae’r mwnci trwynol yn endemig yn
Borneo ac yn rhywogaeth sydd wedi’i
gwarchod.

Mae’r 11 o brosiectau’n cynnwys atal
llifogydd, ymchwil canser, trin clefydau’r
llygaid, a mynd i’r afael â chlefydau’r
llygad a gwibgymalwst.
Mae’r Brifysgol wedi diogelu dros £1.5m
ar gyfer Cymrodoriaethau Unigol.
Daw’r arian o raglen Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA) y Comisiwn
Ewropeaidd, sy’n ceisio datblygu sgiliau a
symudedd rhyngwladol ymchwilwyr.
Mae’r Cymrodorion yn hanu o Tsieina,
UDA, Colombia, yr Eidal, Cyprus a
Rwmania.

Interniaeth yn Affrica ar
gyfer myfyrwyr y Gyfraith
Ymgymerodd pedwar o
fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd ag
interniaethau yn un o sefydliadau
ymgyfreitha diddordeb cyhoeddus
a diwygio cyhoeddus mwyaf
blaenllaw Nairobi.
Gweithiodd y myfyrwyr, pob un
ohonynt yn fyfyrwyr yn Ysgol y Gyfraith
a Gwleidyddiaeth, yn Sefydliad
(Cyfansoddiad) Katiba, gan ymgymryd ag
ymchwil i Gyfraith Tir Dwyrain Affrica a
Chyfraith Gyfansoddiadol.
Trefnwyd yr interniaeth gan yr Athro
Ambreena Manji a’r Athro John
Harrington. Fe’i cyllidwyd gan Raglen
Cyfleoedd Byd-eang y Brifysgol.

Cafodd Tianjin, prifysgol orau Tsieina ar
gyfer peirianneg gemegol, ei sefydlu ym
1895 fel Prifysgol Peiyang, a hi wnaeth
ddatblygu injan awyren gyntaf Tsieina, a
cherbyd awyr cyntaf y wlad.
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Arloesedd
Gŵyl Arloesedd Myfyrwyr
yn dathlu syniadau mawr
Rhoddodd yr Ŵyl Arloesedd
Myfyrwyr syniadau creadigol
ar waith yn y Brifysgol ym mis
Mawrth 2018.
Cafodd myfyrwyr a staff, yn ogystal â
phartneriaid cymunedol, eu dwyn ynghyd
i edrych ar ffyrdd newydd o ddatrys
problemau’r ‘byd go iawn’.
Roedd yr ŵyl yn cynnwys ystod o
weithgareddau, gan gynnwys sgyrsiau,
arddangosfeydd a digwyddiadau dros dro.
Roedd yn ffurfio rhan o genhadaeth y
Brifysgol i roi’r sgiliau sydd eu hangen
arnynt i fyfyrwyr.

Y Brifysgol yn helpu cwmni
i ennill cytundeb gwerth
£82m
Mae arbenigedd y Brifysgol wedi
helpu cwmni yng ngogledd Cymru
i ennill cytundeb amddiffyn
gwerth £82m, gan greu a diogelu
swyddi.
Mae arbenigwyr o Ysgol Busnes Caerdydd
wedi treulio dwy flynedd yn datblygu
cyfarpar i wella cwmni rhagfynegi
stocrestrau Qioptiq, sydd wedi’i leoli yn
Ninbych.
O ganlyniad i’r cydweithio a’r arbenigedd
hwn, llwyddodd y cwmni i ennill cytundeb
chwe blynedd gyda’r Weinyddiaeth
Amddiffyn i gynnal a chadw offer gweld yn
y tywyllwch.
Roedd yr astudiaeth yn bosibl o ganlyniad
i Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth
a gyd-ariennir gan Lywodraeth Cymru,
Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a
Pheirianneg ac Innovate UK.

Arloeswr y Flwyddyn
Enillodd dau o arloeswyr y
Brifysgol wobr am eu hymchwil a
helpodd i lunio arweiniad newydd
ar gyfer gwasanaethau diogelwch.
Defnyddiodd Dr Sabrina Cohen-Hatton
a’r Athro Rob Honey gamerâu fideo ar
helmedau diffoddwyr tân i ddangos sut
mae comanderiaid y gwasanaeth tân yn
delio ag argyfyngau.
Ym mis Mai 2018, cawsant wobr
Arloeswr y Flwyddyn y Cyngor Ymchwil
Biodechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol.
Dechreuodd Dr Cohen-Hatton, sydd
bellach yn Ddirprwy-Gomisiynydd
Cynorthwyol gyda Brigâd Dân Llundain,
ei hymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd wrth
weithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub
De Cymru yn y ddinas.

Medicentre yn dathlu 25
mlynedd
Dathlodd Medicentre Caerdydd
25 mlynedd o lwyddiant.
Mewn digwyddiad ym mis Tachwedd
2017, cafodd cwmnïau eu hamlygu sydd
wedi gwella gofal iechyd cleifion, mynd
i’r afael â heriau clinigol a newid addysg
feddygol.
Mae’r Medicentre yn cynnig lle ar gyfer
labordai a swyddfeydd i gwmnïau meddechnoleg a bio-dechnoleg dynamig.
Mae’r ganolfan wedi helpu i ddatblygu
rhai o arweinwyr Cymru mewn arloesedd
clinigol, ac mae Alesi Surgical, Q Chip
a Synexus Clinical Research ymhlith y
tenantiaid a’r cynfyfyrwyr nodedig.

Dangosodd ei gwaith ymchwil gyda’r
Athro Honey o’r Ysgol Seicoleg bod
comanderiaid yn aml yn dibynnu ar reddf
pan maent o dan bwysau, boed hynny
mewn sefyllfa gymhleth neu un arferol.

Prifysgol Caerdydd yn
llofnodi cytundeb Campws
Arloesedd
Llofnodwyd cytundeb i adeiladu
cam nesaf Campws Arloesedd y
Brifysgol.
Bydd cwmni adeiladu blaenllaw,
Bouygues UK, yn creu dau gyfleuster
mawr sy’n dod ag ymchwilwyr, myfyrwyr a
diwydiant yn nes at ei gilydd.
Mae’r cyntaf yn cynnwys canolfannau
newydd sy’n llywio arloesedd: SPARK,
parc ymchwil gwyddorau cymdeithasol
cyntaf y byd a’r Ganolfan Arloesedd –
man creadigol ar gyfer dechrau busnes,
cwmnïau deillio a phartneriaethau.
Bydd y llall yn gartref i ddau sefydliad
ymchwil gwyddonol blaenllaw – y
Sefydliad Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd a Sefydliad Catalysis
Caerdydd.
Bydd y gwaith yn creu dros 60 o swyddi,
prentisiaethau a lleoliadau.
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Delweddau
1. 350 o redwyr #TîmCaerdydd
2. 995 o roddwyr a chodwyr arian
3. Dr Stephanie May (BSc 2013,
PhD 2017), ymchwilydd canser ar
ddechrau ei gyrfa a gefnogwyd gan
roddwyr
4. Dylan yn ymuno â Ras Hwyl y
Masgotiaid Hanner Marathon
Caerdydd / Prifysgol Caerdydd
5. 500+ o wirfoddolwyr wedi ymrestru
6. 995 o roddwyr a chodwyr arian
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5.

Cefnogi Prifysgol Caerdydd
Cafodd yr holl fentrau hyn, a llawer mwy, eu cefnogi gan roddwyr, codwyr arian a gwirfoddolwyr Prifysgol
Caerdydd yn 2017/18, sy’n credu yng nghenhadaeth Prifysgol Caerdydd i greu a rhannu gwybodaeth, ac
addysgu er budd i bawb:

995

o roddwyr a chodwyr arian
Ysbrydoli myfyrwyr Prifysgol Caerdydd i
gredu bod unrhyw beth yn bosibl: Mae
cynfyfyrwyr a ffrindiau Prifysgol Caerdydd
wedi cefnogi’r rhaglen Cysylltiadau ar
gyfer y Dyfodol, gan gynnig cyfleoedd
gyrfa newydd i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd
o bob cefndir.

350

o redwyr #TîmCaerdydd
yn Marathon Caerdydd/
Prifysgol Caerdydd 2017
Mae academyddion ifanc ym Mhrifysgol
Caerdydd yn datblygu diagnosis a
thriniaethau newydd a mwy effeithiol a
allai wella cyfraddau goroesi ac ansawdd
bywyd ar gyfer pobl â chanser, a’r rheini
ag anhwylderau iechyd meddwl, nawr ac
yn y dyfodol.

500+

o wirfoddolwyr wedi
ymrestru i gefnogi
Prifysgol Caerdydd
Mae cynfyfyrwyr a ffrindiau yn helpu
darpar fyfyrwyr, a myfyrwyr presennol
Prifysgol Caerdydd drwy fynd i
Ddiwrnodau Agored a digwyddiadau
i ddeiliaid cynigion, a darparu
interniaethau a lleoliadau gwaith. Mae’r
cyfleoedd hyn yn rhoi mewnwelediad a
phrofiad gwerthfawr i fyfyrwyr Prifysgol
Caerdydd.

Bron i
100

o ymchwilwyr wedi’u
cefnogi yn 2017–18
Daw ein hincwm dyngarol gan ystod eang
o gefnogwyr, sy’n galluogi cannoedd
o ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd i
gynnal ymchwil arloesol. Dyma ddau
o’n rhoddwyr wnaeth adnewyddu eu
cefnogaeth yn 2017–18:
• Yousef Abdul Latif Jameel, sydd wedi
rhoi £2.5m ers 2009. Mae’n galluogi
ysgolheigion MA a PhD Prifysgol
Caerdydd i gael gwell dealltwriaeth o
Fwslemiaid ifanc ym Mhrydain heddiw
yng Nghanolfan Astudiaethau Islam yn
y DU’r Brifysgol.
• Mae grant diweddaraf o £650,000
gan Sefydliad Waterloo yn helpu
ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa i
ddatblygu triniaethau arloesol ar gyfer
anhwylderau seiciatrig a chyflyrau
iechyd meddwl gwanychol eraill yn
Sefydliad Ymchwil y Niwrowyddorau ac
Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd.
Mae Prifysgol Caerdydd yn ddiolchgar i’w
holl gefnogwyr. Mae eich rhoddion, eich
amser a’ch egni yn helpu i achub, newid,
a chyfoethogi bywydau yng Nghymru a
thu hwnt.

Diolch
yn fawr
i 61 o roddwyr Cylch Caerdydd
sydd wedi rhoi dros £1.6m yn
2017/18
Cylch Caerdydd, sydd bellach
ar ei drydedd flwyddyn, ei
sefydlu er mwyn cydnabod
rhoddwyr sy’n cefnogi Prifysgol
Caerdydd gyda rhoddion o
dros £1,000 neu fwy mewn
blwyddyn academaidd
Rhagor o wybodaeth:
caerdydd.ac.uk/donate/
join-cylch-caerdydd

Ydych chi’n awyddus
i gefnogi Prifysgol
Caerdydd?
Ewch i:
cardiff.ac.uk/alumni/get-involved
neu cardiff.ac.uk/donate
• Ewch i Ddiwrnodau Agored a
digwyddiadau eraill i rannu eich
profiad ôl-brifysgol gyda darpar
fyfyrwyr Caerdydd
• Cyflogwch fyfyrwyr talentog
Caerdydd ar leoliadau gwaith neu
interniaethau
• Ymunwch â #TîmCaerdydd yn
Hanner Marathon Caerdydd/
Prifysgol Caerdydd
• Cyflwynwch rodd i gefnogi
myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, ac
ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd.
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Delweddau
1. Teithio cynaliadwy
2. Newid ymddygiad
3. Plastig untro (tudalen 18)
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Cynaliadwyedd
Strategaeth cynaliadwyedd
amgylcheddol newydd
Lansiodd y Brifysgol ei strategaeth
cynaliadwyedd amgylcheddol
newydd yn Ras Hwylio Volvo ym
mis Mehefin.
Gweledigaeth y strategaeth yw dyfodol
cynhwysol, cynaliadwy a gwydn ar gyfer
ein Prifysgol a’n cymuned.
Ei nod yw dwyn manteision amgylcheddol
nid yn unig i Gaerdydd a Chymru, ond i’r
byd yn fwy eang.
Mae’r strategaeth yn ymrwymo i fewnosod
cynaliadwyedd yn gadarn ym mhopeth y
mae’r Brifysgol yn ei wneud.
Mae hynny’n cynnwys grymuso myfyrwyr,
graddedigion a staff i dyfu’n ddinasyddion
cynaliadwy.
Caiff mesurau eu cymryd i ostwng
allyriadau carbon a defnydd o ynni, dŵr,
adnoddau cyfyngedig a phlastig.
Mae nodau sylfaenol y strategaeth yn
deillio ac wedi’u haddasu o amcanion
datblygu cynaliadwy’r Cenhedloedd
Unedig a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol Llywodraeth Cymru, Nodau
Llesiant.
Dyma rai o’r blaenoriaethau allweddol:
• Rhoi’r gorau i ddefnyddio plastig untro
i’r graddau eithaf posibl
• Alinio targedau’r Brifysgol
gyda chynigion y Brifysgol i
ddatgarboneiddio cyrff y sector
cyhoeddus erbyn 2030
• Mesur allyriadau carbon yn sgîl teithio,
a’u gostwng wedi hynny
• Lleihau ein galw am nwyddau a
gwasanaethau anghynaladwy
• Cael ein nwyddau a’n gwasanaethau o
ffynonellau cyfrifol
• Gwneud yn siŵr bod cynaliadwyedd
amgylcheddol yn rhan annatod o’r holl
brosesau academaidd a busnes
• Cyflwyno rhaglen newid ymddygiad
staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid

Plastig untro
Mae’r Brifysgol yn anelu at roi’r
gorau i ddefnyddio plastig untro,
wrth wella cyfleusterau ailgylchu.
Mae plastig wedi dod yn ddeunydd
cyffredin a ddefnyddir oherwydd ei fod yn
wydn, yn ysgafn ac yn rhad, ond mae’n
anodd ei waredu a’i ailgylchu.
Mae oddeutu 68% o’r gwastraff plastig yn
y Deyrnas Unedig yn dal i gael ei anfon i
safleoedd tirlenwi.
Lansiodd y Brifysgol gynllun gweithredu
fis Mawrth 2018 i helpu i fynd i’r afael â’r
broblem.
Mae mentrau’n cynnwys rhoi’r gorau
i ddefnyddio boteli dŵr plastig untro
ym meysydd arlwyo, lletygarwch a
digwyddiadau.

Teithio cynaliadwy
Mae’r Brifysgol wedi addo mesur
allyriadau carbon o deithio ac
yna eu gostwng drwy ddefnyddio
dulliau llai llygrol o deithio, a
hyrwyddo technoleg amgen.
I’r perwyl hwn, mae staff yn cael eu
hannog i wneud penderfyniadau
gwybodus am y ffordd y maent yn teithio.
Mae hynny’n cynnwys bod yn ymwybodol
o oblygiadau’r dewisiadau hynny – ar eu
hiechyd, yr amgylchedd a’u cymuned leol.
Mae dogfen drafod yn cael ei pharatoi
gyda mewnbwn gan staff a myfyrwyr,
fydd yn cynnwys arweiniad i helpu staff
i ddewis ffyrdd priodol o deithio wrth
drefnu trip busnes.

Trafodwyd gostyngiadau ar docynnau
teithio blynyddol i staff ar gyfer
gwasanaethau Bws Caerdydd a
gwasanaethau trên lleol.
Hyrwyddwyd seiclo hefyd, drwy gynllun
llogi beiciau stryd yn y ddinas, sy’n cael ei
gefnogi gan y Brifysgol.
Mae’r cytundeb gyda nextbike yn golygu y
gall staff a myfyrwyr fwynhau aelodaeth
flynyddol gwerth £60, sy’n cynnwys
defnydd rhad ac am ddim o’r beiciau am
30 munud fesul taith.
Mae llawer o staff a myfyrwyr wedi
manteisio ar y cyfle.

Rheoli’r amgylchedd
Cydnabuwyd y cynnydd ym
mherfformiad amgylcheddol
y Brifysgol drwy system rheoli
amgylcheddol a chynllun gwobr ar
gyfer y sector addysg uwch.
Mae EcoGampws yn caniatáu i
brifysgolion gael eu cydnabod am fynd i’r
afael â materion allweddol cynaliadwyedd
amgylcheddol, gan gynnwys gostwng
carbon.
Gall prifysgolion ennill cyfres o wobrau
(Efydd, Arian, Aur a Phlatinwm) wrth
wneud cynnydd – mae Prifysgol Caerdydd
wedi cael gwobr Platinwm.
Mae’r Brifysgol hefyd wedi cael ardystiad
ISO14001:2015 wedi’i diweddaru. Dyma
safon y cytunwyd arni yn rhyngwladol sy’n
helpu sefydliadau i wella perfformiad
amgylcheddol drwy ddefnyddio
adnoddau’n fwy effeithiol a lleihau
gwastraff.

Bydd hefyd yn hyrwyddo trefniadau eraill,
lle nad oes rhaid teithio, ar gyfer staff
sydd am arbed amser, costau a charbon.
Mae llawer o fentrau teithio eisoes ar
waith ar draws y Brifysgol.
Ym mis Ebrill 2018, cynigiwyd
benthyciadau tocyn tymor teithio
blynyddol di-log i staff.

• Gwella bioamrywiaeth y campws drwy
hyrwyddo plannu peillwyr.

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2017-2018 Prifysgol Caerdydd
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Newid ymddygiad
Hon oedd y bumed flwyddyn i’r
Brifysgol gynnal rhaglen newid
Effaith Werdd, dan arweiniad
Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr
Cymru. Rhaglen newid ymddygiad
yw hon i helpu staff a myfyrwyr
i ddeall cynaladwyedd a
chyfrifoldeb cymdeithasol.
Roedd y Brifysgol wrth ei bodd gyda’r
ymateb, wrth i 43 o dimoedd – y nifer
uchaf erioed – gymryd rhan ar draws
ein Colegau, campysau a gwasanaethau
proffesiynol.
Cafodd timau o staff a myfyrwyr y dasg
o fodloni meini prawf cynaliadwyedd
amrywiol yn eu hamgylchedd gwaith, a
rhoi tystiolaeth o hynny wedyn, mewn
gweithlyfr electronig.
Roedd y gweithlyfr yn canolbwyntio
ar effeithlonrwydd ynni, gwastraff
ac ailgylchu, teithio, lles, ymgysylltu
cymunedol a bioamrywiaeth.
Cafodd y cynllun ei strwythuro’n
ddyfarniadau aur, arian ac efydd, a
dyfarnwyd statws aur i lawer o dimau’r
Brifysgol.

3.
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Cytundeb Nodau Datblygu
Cynaliadwy

Rhoi’r gorau i fuddsoddi
mewn tanwydd ffosil

Mae dau ddiben i Gytundeb y
Nodau Datblygu Cynaliadwy:

Yn dilyn pryderon a fynegwyd
gan staff a myfyrwyr, gwnaeth
Cyngor y Brifysgol gais bod yr Isbwyllgor Buddsoddiadau a Bancio
yn ystyried ei chôd buddsoddi
moesegol ehangach, yn ogystal
â pheidio â buddsoddi mewn
tanwydd ffosil.

1. Ysbrydoli, dathlu a hyrwyddo rôl
hanfodol addysg wrth gyflawni’r Nodau
Datblygu Cynaliadwy a’r gwerth y
maent yn ei gynnig i lywodraethau,
busnesau a chymdeithas yn fwy eang.
2. Mae’r cytundeb yn ymrwymiad ar y
cyd rhwng sefydliadau dysgu i wneud
rhagor i gyflawni’r nodau, adrodd yn
flynyddol ynghylch cynnydd pob un
sydd wedi ymrwymo, a gwneud hynny
mewn ffyrdd sy’n rhannu’r hyn a
ddysgir ag eraill ar lefel genedlaethol
a rhyngwladol. Mae’n amcan y bydd
metrigau hysbysu sector y Nodau
Datblygu Cynaliadwy yn cael eu
cyflwyno yn Fforwm Gwleidyddol Lefel
Uchel y Cenhedloedd Unedig.
Arwyddodd y Brifysgol y cytundeb fis
Mawrth 2018, ac mae wedi cyflwyno’r
adroddiad sy’n ofynnol gan roi manylion
ynghylch y modd rydym yn cyfrannu at
y nodau, a’r hyn rydym yn ei wneud yn
ychwanegol, Argymhellir bod y rheini
sy’n llofnodi’r Cytundeb yn alinio eu holl
weithgareddau yn erbyn y Nodau, a’u
mapio.

Mae hyn yn golygu bod penderfyniadau
buddsoddi’r Brifysgol yn cyd-fynd
â’i gwerthoedd a’i thargedau. Mae
hefyd yn ailddatgan ei hymrwymiad
at gynaliadwyedd amgylcheddol,
buddsoddi’n gyfrifol a chyfrifoldeb
cymdeithasol.
Disgwylir y bydd y Brifysgol wedi rhoi’r
gorau i fuddsoddi mewn cwmnïau
tanwydd ffosil erbyn 2021.

Adolygiad Ariannol
2017-2018

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn gryn her i’r Brifysgol o safbwynt
ariannol. Cynyddodd ein gwariant 5.2%, ond dim ond 2.5% y cynyddodd
ein hincwm. Rydym yn mynd i’r afael â hyn trwy ddatblygu ein rhaglen
newid Trawsffurfio Caerdydd dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae’r Brifysgol wedi gorfod dibynnu ar
gynnydd yn niferoedd y myfyrwyr er mwyn
llenwi’r bwlch o ran incwm a chynnydd
mewn costau.
Am nad yw cynnydd mewn incwm wedi
parhau ar yr un lefel â chwyddiant costau,
cymerwyd camau i ostwng sylfaen
gostau’r Brifysgol yn ystod y flwyddyn. Bu
cynllun diswyddo gwirfoddol ar waith ar
gyfer staff academaidd, a dechreuwyd
ar adolygiad trawsnewidiol ar raddfa
eang o Wasanaethau Proffesiynol. Daw
manteision y cynlluniau hyn i’r amlwg
mewn blynyddoedd yn y dyfodol.
Mae’r Brifysgol wedi cynilo’n ofalus ers
sawl blwyddyn i wneud yn siŵr y gall
ffynnu yn ystod cyfnodau heriol. Byddwn
yn parhau i wneud hynny. Mae’r Brifysgol
yn sefydliad gwydn gyda chynlluniau
uchelgeisiol i adeiladu ar ei llwyddiant.
Mae’r uchelgais hwn i’w weld yn glir yn
strategaeth ddiweddaraf y Brifysgol, y
Ffordd Ymlaen 2018-2023, sy’n cael ei
rhoi ar waith ar hyn o bryd.

Crynodeb o Ganlyniadau
Fesul Grŵp
2017/18 2016/17
£m
£m
Incwm

518

505

Gwariant

540

514

Diffyg cyn enillion a
cholledion eraill

(22)

(9)

7

12

Cyfran o’r diffyg mewn
cyd-fentrau

(2)

(3)

Enillion actiwaraidd ar
gynlluniau pensiwn

4

11

(13)

11

Enillion ar fuddsoddiadau

Cyfanswm (Colled) /
Incwm Cynhwysfawr

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

Cwmpas y Datganiadau
Ariannol

Cynyddodd gyfanswm yr incwm o’i
gymharu â 2016/17, am fod y gostyngiad
yng ngrant CCAUC wedi’i liniaru gan
gynnydd o ffynonellau eraill.

Mae’r datganiadau ariannol am y
flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf
2018 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.

Cynyddodd cyfanswm y gwariant £26m yn
y flwyddyn, a thyfodd costau staff £18m
yn sgîl cynnydd chwyddiant a thwf yng
nghyfartaledd nifer y staff amser llawn o
81. Costau staff oedd i’w gyfrif am 59%
o’r incwm yn 2017/18, o’i gymharu â
57% yn 2016/17.

Nid oes modd rhagweld gwerth
buddsoddiadau’r Brifysgol ei hun, gan ei
fod yn dibynnu ar werthoedd y farchnad.
Ar gyfer 2017/18, fe wnaeth y Brifysgol
£7m o enillion buddsoddiad heb eu
gwireddu.
Caiff y ddarpariaeth ar gyfer
rhwymedigaethau taliadau diffyg Cynllun
Pensiwn USS ei hadolygu bob blwyddyn
yn unol â Datganiad o Arferion a
Argymhellir Addysg Bellach ac Uwch 2015
(FEHE SORP 2015). Seiliwyd yr adolygiad
hwn ar brisiad bob tair blynedd 2014,
gan nad yw prisiad 2017 wedi’i gytuno
eto. Mae Darpariaeth Pensiwn USS wedi
gostwng £2m yn ystod 2017/18 ond
rhagwelir y bydd yn cynyddu yn 2018/19
ar ôl ystyried prisiad 2017.
Mae Cynllun Pensiwn Prifysgol Caerdydd
(CUPF) a’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth
Leol (LGPS) yn seiliedig ar brisiadau a
gynhaliwyd yn 2016, ac wedi elwa o
enillion actiwarïaidd o £4m.
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Mae incwm o fuddsoddiadau, gwaddolion a
rhoddion wedi parhau mwy neu lai ar yr un lefel.
Mae'r Brifysgol yn canolbwyntio ar barhau i wella
Incwm
yn ôl Categori £m
profiad y myfyrwyr, drwy fuddsoddi mewn

mae'r
£518.

mae'r
wm a

ennaf
llai ar
dd a
iadau
DU, a

yd, a
m ar
hori a
nellau

on a
el.

%

n wedi
mae
ref a
nu at
ref a

rth ag
fyrwyr
Dyma'r

hwil a
hefyd

Grantiau a Chontractau Ymchwil
Ffioedd Dysgu a Grantiau Cymorth

Adolygiad Ariannol
Grantiau'r Corff Ariannu

Ffioedd Myfyrwyr (£m)
a Myfyrwyr Cyfwerth ag
Amser Llawn (000oedd)

Ffioedd Dysgu
Myfyrwyr yn
cynyddu 4%
Gwariant yn cynyddu
5%
Ffioedd
Myfyrwyr (£m) a
cyfleusterau
a gwasanaethau
newydd.
Bu'n gystadleuaeth ffyrnig am fyfyrwyr gan fod Roedd y rhan fwyaf
Myfyrwyr
Cyfwerth
agyAmser
o’r £540m
a wariodd
Brifysgol
prifysgolion eraill mewn sefyllfa debyg, gyda yn canolbwyntio ar addysgu
ac ymchwil. Gyda’i
Llawn (000oedd)
Incwm
yn
ôl
Categori
£m
demograffeg 18-20 mlwydd oed y DU yn gostwng, a gilydd, mae i’w gyfrif am 58% o gyfanswm y gwariant
£250m staff, sef £309 miliwn.
dibyniaeth gynyddol ar farchnad y myfyrwyr tramor. a 74% o gostau
£600m
Er gwaetha'r rhwystrau hynny, llwyddodd y Brifysgol
Gwariant
Ysgolion
y Brifysgol oedd i’w gyfrif am bron
i gynyddu ei hincwm o ran ffioedd dysgu cartref a
£500m
£200m
hanner y gwariant, a chafodd 6% yn rhagor ei wario
thramor.
ar wasanaethau academaidd, gan gynnwys TG a
£400m
Mae nifer y myfyrwyr cyfwerth ag amser llawn wedi llyfrgelloedd.
£150m
parhau i fod fwy neu lai ar yr un lefel, ond mae
£300m
Cynyddodd
gwariant adrannol academaidd £16m
cynnydd mewn myfyrwyr ôl-raddedig cartref a
£100m
Roedd hyn hefyd yn cynnwys ariannu
addysgir, a'r holl ffioedd tramor wedi cyfrannu at yn y flwyddyn.
£200m
gynnydd o £7m mewn ffioedd dysgu cartref a taliadau diswyddo gwirfoddol.
thramor.
£50m
£100m
Cynyddodd y tâl dibrisiant £6 miliwn yn ystod y
Roedd cyfanswm o 24,032 o fyfyrwyr cyfwerth ag flwyddyn, sy’n adlewyrchu'r cynnydd mewn
- llawn, oedd yn cynnwys 19,767 o fyfyrwyr buddsoddiad cyfalaf.
amser
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
cartref ac o'r2015/16
UE, a 4,265 2016/17
o fyfyrwyr tramor.
Dyma'r
2017/18
Mae pwysau costau staff yn y sector wedi parhau, o
rhaniad rhwng
israddedig
ac
ôl-raddedig:
Ffioedd Myfyrwyr Tramor
Incwm Arall
ran cyflog a chyfraniadau eraill gan y cyflogwr.
Israddedigion
18,611
Grantiau a Chontractau
Ymchwil
Mae ymagwedd y Brifysgol
yn ei helpu
i gyflawni
Ffioedd Myfyrwyr
Cartref
a'r UE ei
Ôl-raddedig a Addysgir
3,946
Ffioedd Dysgu a Grantiau
thargedau uchelgeisiol ar gyfer ymchwil, arloesedd,
Ymchwil Ôl-raddedig
1,475Cymorth
addysg, effaith rhyngwladol
ymgysylltu
Cyfanswmac
Nifer
y Myfyrwyr Cyfwerth
Grantiau'r Corff Ariannu
Fe wnaeth grantiau cymorth hyfforddiant ymchwil a
ag Amser Llawn
ffioedd nad ydynt yn dwyn credyd gynyddu hefyd
£1m a £2m yn y drefn honno.
Buddsoddiad Cyfalaf o £72m
Ffioedd Myfyrwyr (£m) a

n fod
gyda
wng, a
amor.
fysgol
tref a

Incwm Arall

Gwariant yn ôl Categori %
Gwariant yn ôl Categori %
25k
24k

£150m

CCAUC, mae’r Brifysgol wedi ceisio cau’r
22k
£100m
bwlch
rhwng incwm a gwariant drwy
21k
edrych ar ffrydiau incwm eraill.

20k

debyg, gyda’r nifer sy’n 18-20 mlwydd

Mae incwm o fuddsoddiadau, gwaddolion
a rhoddion wedi parhau mwy neu lai ar yr
un lefel.

i'r darlledwr
cenedlaethol,
BBC
Cymru,ffioedd
yng nghanol
at gynnydd
o £7m
mewn
dysgu
dinas Caerdydd.

cartref a thramor.

Ar ben hynny, buddsoddwyd £5m mewn adnewyddu
Roeddmyfyrwyr.
cyfanswm o 24,032 o fyfyrwyr
preswylfeydd

cyfwerth agcyfalaf
amser
llawn, yn
oedd
yn i
Bydd buddsoddiad
y Brifysgol
ein helpu
ddenu’r
myfyrwyr19,767
mwyaf deallus
a staffcartref
talentogac
o
cynnwys
o fyfyrwyr
bob rhan o’r byd a chynyddu ein hincwm ymchwil.

o’r
UE, a 4,265 o fyfyrwyr tramor. Dyma’r 13
rhaniad rhwng israddedig ac ôl-raddedig:
Israddedigion

18,611

Ôl-raddedig a Addysgir

3,946

Ymchwil Ôl-raddedig

1,475

Fe wnaeth grantiau cymorth hyfforddiant
ymchwil a ffioedd nad ydynt yn dwyn
credyd gynyddu hefyd £1m a £2m yn y
drefn honno.
Mae’r Brifysgol yn canolbwyntio ar barhau
i wella profiad y myfyrwyr, drwy fuddsoddi
mewn cyfleusterau a gwasanaethau
newydd.

20

5%

Adrannau academaidd
Gwasanaethau academaidd

19k

Er gwaetha’r rhwystrau hynny, llwyddodd
£50m
20k Cafodd adeilad y Deml Heddwch ym Mharc Cathays
y Brifysgol
gynyddu
hincwmCymru,
o ran
Mae incwm ymchwil wedi cynyddu £5m, ei gaffael
hefyd oddii wrth
Iechydei
Cyhoeddus
19k
gan
gynyddu
presenoldeb
y
Brifysgol
yn
y
Ganolfan
ffioedd
dysgu
cartref
a
thramor.
yn bennaf o grantiau’r Cyngor Ymchwil.
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
Ddinesig.
Cafodd cynnydd
llai ar draws sefydliadau’r
Mae nifer y myfyrwyr cyfwerth ag amser
Ffioedd Myfyrwyr Tramor
Mae'r gwaith yn mynd rhagddo ar y Campws
Comisiwn Ewropeaidd a sefydliadau
llawnarwedi
fodadeilad
fwy neu
lai ar
Arloesedd
Heol parhau
Maendy i a'r
o bwys,
Ffioedd Myfyrwyr Cartref a'r UE
Bywyd
adeilad mewn
Undeb y
Tramor eu gwrthbwyso
gan ostyngiadau Canolfan
yr un
lefel,y Myfyrwyr,
ond maeger
cynnydd
Myfyrwyr, ym Mhlas y Parc.
mewn incwm
ymchwil
gyrff
Cyfanswm
Nifer ygan
Myfyrwyr
Cyfwerth
myfyrwyr ôl-raddedig cartref a addysgir,
Mae'r Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a
ag Amser Llawn
Llywodraeth y DU, a diwydiant y DU.
a’r holl
tramor
wediy cyfrannu
Diwylliant
wedi ffioedd
symud i gartref
newydd
drws nesaf

Mae incwm arall wedi cynyddu £5m
hefyd, a gwelwyd y cynnydd mwyaf mewn
incwm ar wasanaethau a ddarparwyd
12 megis ymgynghori a bwrsariaethau,
yn enwedig o ffynonellau Llywodraeth
Ganolog y DU.

14%

21k

Prynwyd safle'r Adran Gwaith a Phensiynau wrth
oed yn yParc
DU yynMynydd
gostwng,
a dibyniaeth
ymyl Campws
Bychan
yn ystod y
flwyddyn,
er mwyn
hwyluso datblygiad
pellach
gynyddol
ar farchnad
y myfyrwyr
tramor.
Ysgolion Meddygaeth a Deintyddiaeth y Brifysgol.

44%

9%

22k

Ffioedd Dysgu Myfyrwyr yn
cynyddu 4%

9%

6%
2%

23k

Yn ystod y flwyddyn, gwariwyd £72m ar fuddsoddi
mewn isadeiledd ac offer wrth ymestyn arwynebedd
yr ystâd o 452,000 i 458,000 metr sgwâr.
Ariannwyd
hyn o'r gwarged arian parod a
12
Yn £250m
ystod cyfnod anodd i Addysg Uwch,25k gynhyrchwyd yn ystod y flwyddyn, £4m o grantiau
mae’r Brifysgol wedi cynyddu ei hincwm o cyfalaf, a hefyd drwy ddefnyddio cronfeydd wrth
Bu’n yn
gystadleuaeth
am fyfyrwyr
bodoli eisoes ffyrnig
yn y Brifysgol,
gan
24k gefn oedd
£200m i £518.
£505m
gynnwys
y bond.
Cafodd £48m o’r
cyfanswm
ei
gan
fod prifysgolion
eraill
mewnhwn
sefyllfa
Yn sgîl y gostyngiad mewn incwm gan23k fuddsoddi mewn prosiectau adeiladu.

Myfyrwyr
Cyfwerth
ag Amser
Incwm
wedi
cynyddu
2%
Llawn (000oedd)

6%
5%

Grantiau a chontractau ymchwil
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd
Preswylfeydd, arlwyo a chynadleddau
Eiddo
Gwasanaethau gweinyddol a chanolog
Treuliau eraill
Dibrisiant, llog a chostau ariannol

Gwariant yn cynyddu 5%
Cyfanswm Arwynebedd

Roedd y rhan fwyaf o’r £540m a wariodd
Mewnol Gros (m²)
y Brifysgol yn canolbwyntio ar addysgu
470,000
ac ymchwil. Gyda’i gilydd, mae i’w gyfrif
460,000
am 58% o gyfanswm y gwariant a 74% o
gostau staff, sef £309 miliwn.
450,000
Gwariant Ysgolion y Brifysgol oedd
i’w gyfrif am bron hanner y gwariant,
a chafodd 6% yn rhagor ei wario ar
430,000
wasanaethau academaidd, gan gynnwys
420,000
TG a llyfrgelloedd.
440,000

Cynyddodd
410,000

gwariant adrannol
academaidd £16m yn y flwyddyn. Roedd
400,000
hyn hefyd yn cynnwys ariannu taliadau
diswyddo gwirfoddol.
390,000
Cynyddodd y tâl dibrisiant £6 miliwn
yn ystod y flwyddyn, sy’n adlewyrchu’r
cynnydd mewn buddsoddiad cyfalaf.
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gwelwyd y cynnydd mwyaf mewn incwm ar
wasanaethau a ddarparwyd megis ymgynghori a
bwrsariaethau, yn enwedig o ffynonellau
Llywodraeth Ganolog y DU.

Mae pwysau costau staff yn y sector wedi
parhau, o ran cyflog a chyfraniadau eraill
gan y cyflogwr.
Mae ymagwedd y Brifysgol yn ei helpu
i gyflawni ei thargedau uchelgeisiol ar
gyfer ymchwil, arloesedd, addysg, effaith
rhyngwladol ac ymgysylltu.

Eiddo

gyflawni ei
arloesedd,

Gwasanaethau gweinyddol a chanolog
Treuliau eraill

llog a chostau ariannol
AdolygiadDibrisiant,
Ariannol

fuddsoddi
wynebedd
tr sgwâr.
parod a
o grantiau
eydd wrth
sgol, gan
wm hwn ei

Cyfanswm
Gwarged
Llif ArianArwynebedd
5%

Arian parod a
Arian Parod
Buddsoddiadau
£ma

Mewnol Gros (m²)

Cyfanswm
Mae angen
gwargedArwynebedd
llif arian ar y Brifysgol bob
blwyddyn Mewnol
er mwyn ariannu
ei rhaglen fuddsoddi
Gros (m²)
uchelgeisiol.
Roedd y £28m o fewnlif arian net o
470,000
weithgareddau gweithredu ar gyfer 2017/18 yn
cynrychioli
460,000 5% o’r incwm.

Buddsoddiadau £m

£500m
£400m

Mae'r arian a godwyd yn sgîl cyflwyno'r bond
cyhoeddus
450,000 yn 2016 yn cael ei ddefnyddio'n raddol,
yn ôl y bwriad, er mwyn ariannu buddsoddiad
cyfalaf.
440,000

ynau wrth
n ystod y
d pellach
rifysgol.

£300m
£200m
£100m

Mae’r Brifysgol yn parhau i fod mewn sefyllfa gref
gyda
gwerth £380m o fuddsoddiadau arian parod a
430,000
buddsoddiadau tymor byr ar 31 Gorffennaf 2018 a
gaiff
eu defnyddio i fuddsoddi ymhellach mewn
420,000
ehangu cyfleusterau’r Brifysgol a gwrthsefyll unrhyw
anawsterau ariannol yn y dyfodol.

c Cathays
us Cymru,
Ganolfan
Campws
o bwys,
Undeb y

-

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

410,000

Compound Semiconductor Centre Limited

Gwarged
Llif Arian 5%
Prif Risgiau

400,000

Buddsoddwyd £360,000 pellach yn y fenter hon ar
y cyd ag IQE Plc yn ystod y flwyddyn, gan ddod â’r
390,000 a fuddsoddwyd i £22.2m (gweler nodyn
cyfanswm
12).
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arian net
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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.

dnewyddu

ein helpu i
alentog o
ymchwil.
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Bydd y sefydliad yn cynnig
cyfleusterauoi helpu
Buddsoddiad
Cyfalaf
ymchwilwyr a’r diwydiant i gydweithio, gan helpu
Caerdydd i ennill ei phlwyf fel arweinydd y DU ac
£72m
Ewrop ym maes lled-ddargludyddion cyfansawdd.

trefniadau terfynol ar gyfer sut bydd Prydain yn

ymadaelarian
â'r UEayngodwyd
cael eu cyhoeddi,
gan fod llawer
Mae’r
yn sgîl cyflwyno’r
o ansicrwydd yn y maes hwn o hyd.
bond cyhoeddus yn 2016 yn cael ei
Yn ogystal â her yr UE, bydd y Brifysgol, ochr yn ochr
ddefnyddio’n
raddol,
y bwriad,
er ei
â holl brifysgolion
eraill yyn
DU,ôlyn
mynd i gael
heffeithio
gan unrhyw
newidiadaucyfalaf.
andwyol neu
mwyn
ariannu
buddsoddiad

Yn ystod y flwyddyn, gwariwyd £72m ar
fuddsoddi mewn isadeiledd ac offer wrth
ymestyn arwynebedd yr ystâd o 452,000
i 458,000 metr sgwâr. Ariannwyd hyn o’r
gwarged arian parod a gynhyrchwyd yn
ystod y flwyddyn, £4m o grantiau cyfalaf,
a hefyd drwy ddefnyddio cronfeydd wrth
gefn oedd yn bodoli eisoes yn y Brifysgol,
gan gynnwys y bond. Cafodd £48m
o’r cyfanswm hwn ei fuddsoddi mewn
prosiectau adeiladu.

Mae’r gwaith yn mynd rhagddo ar y
Campws Arloesedd ar Heol Maendy
a’r adeilad o bwys, Canolfan Bywyd y
Myfyrwyr, ger adeilad Undeb y Myfyrwyr,
ym Mhlas y Parc.
Mae’r Ysgol Newyddiaduraeth, y
Cyfryngau a Diwylliant wedi symud i
gartref newydd y drws nesaf i’r darlledwr
cenedlaethol, BBC Cymru, yng nghanol
dinas Caerdydd.

Mae addysg uwch yn wynebu heriau
sylweddol dros y blynyddoedd nesaf.
Mae holl brifysgolion y DU yn agored i
newidiadau yn eu perthynas gyda’r UE
ac, am nad oes cytundeb eto ynghylch
Brexit, mae’n parhau i fod yn aneglur
sut yr effeithir ar ffactorau megis nifer
y myfyrwyr o’r UE, llif data ymchwil a
chytundebau partneriaeth. Mae’r Brifysgol
yn gorfod cynllunio ar gyfer ystod o
bosibiliadau hyd nes i’r trefniadau terfynol
ar gyfer sut bydd Prydain yn ymadael â’r
UE yn cael eu cyhoeddi, gan fod llawer o
ansicrwydd yn y maes hwn o hyd.
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.

gadarnhaol i recriwtio myfyrwyr o wledydd tramor.

Mae’r
Brifysgol
yn parhau
i fodacmewn
Mae’r Brifysgol
yn rheoli'r
risgiau hyn
yn parhau i
fonitro’r farchnad i wneud yn siŵr ei bod mewn
sefyllfa
gref
gyda
gwerth
£380m
sefyllfa i ymateb i beth bynnag fydd yn digwydd.
oYnfuddsoddiadau
arian parod a
2017/18 adolygodd Bwrdd Gweithredol y
buddsoddiadau
tymor byr
ar prif
31 risgiau i'r
Brifysgol ei phrif risgiau.
Mae'r
Brifysgol a sut y maent wedi'u lliniaru, gan
Gorffennaf
2018
a
gaiff
eu
defnyddio
gwmpasu'r risg y cyfeiriwyd ato yn flaenorol o ran
iBrexit,
fuddsoddi
mewn ehangu
i'w gweldymhellach
yn y tabl isod:
cyfleusterau’r Brifysgol a gwrthsefyll
unrhyw anawsterau ariannol yn y dyfodol.

Prynwyd safle’r Adran Gwaith a
Phensiynau wrth ymyl Campws Parc y
Mynydd Bychan yn ystod y flwyddyn, er
mwyn hwyluso datblygiad pellach Ysgolion
Meddygaeth a Deintyddiaeth y Brifysgol.
Cafodd adeilad y Deml Heddwch ym
Mharc Cathays ei gaffael hefyd oddi wrth
Iechyd Cyhoeddus Cymru, gan gynyddu
presenoldeb y Brifysgol yn y Ganolfan
Ddinesig.

Prif Risgiau

Compound Semiconductor
Centre Limited
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Buddsoddwyd £360,000 pellach yn y
fenter hon ar y cyd ag IQE Plc yn ystod
y flwyddyn, gan ddod â’r cyfanswm a
fuddsoddwyd i £22.2m (gweler
nodyn 12).
Mae’r buddsoddiad yn rhan annatod o’r
broses o greu’r Sefydliad ar gyfer Lledddargludyddion Cyfansawdd, fydd yn
rhan o’r Cyfleuster Ymchwil Drosiadol ar y
Campws Arloesedd.
Bydd y sefydliad yn cynnig cyfleusterau
i helpu ymchwilwyr a’r diwydiant i
gydweithio, gan helpu Caerdydd i ennill
ei phlwyf fel arweinydd y DU ac Ewrop ym
maes lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Ar ben hynny, buddsoddwyd £5m mewn
adnewyddu preswylfeydd myfyrwyr.
Bydd buddsoddiad cyfalaf y Brifysgol
yn ein helpu i ddenu’r myfyrwyr mwyaf
deallus a staff talentog o bob rhan o’r byd
a chynyddu ein hincwm ymchwil.

Adroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol 2017-2018 Prifysgol Caerdydd
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Yn 2017/18 adolygodd Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ei phrif risgiau. Mae’r prif risgiau i’r Brifysgol a sut y maent wedi’u lliniaru,
gan gwmpasu’r risg y cyfeiriwyd ato yn flaenorol o ran Brexit, i’w gweld yn y tabl isod:
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Ardal risg

Disgrifiad o’r risg

Rheoli risg

Ariannu

Unrhyw newidiadau pellach o ran
sut caiff prifysgolion eu hariannu o
ffynonellau cyhoeddus, gan gynnwys
effaith y newidiadau ar ffioedd myfyrwyr,
ariannu ymchwil, ariannu gan yr UE a rhoi
Adolygiadau Diamond, Reid ac Augar ar
waith.

Mae’r Brifysgol yn cynllunio’n ofalus
o ran rhagdybiaethau incwm, ac
mae wedi dechrau ar adolygiad
strategol o weithgaredd academaidd a
gwasanaethau proffesiynol, fydd yn ei
galluogi i ymateb i unrhyw newidiadau
yn y dyfodol i ariannu.

Recriwtio

Mae’r Brifysgol yn methu denu a dal
gafael ar nifer strategol ddigonol o
fyfyrwyr amrywiol ac o safon, gan
gynnwys myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr
o’r UE o safon uchel.

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 yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr
fydd yn gwella profiad y myfyrwyr.

Pensiynau

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 sy’n cael effaith ar
sefydlogrwydd ariannol a chysylltiadau
diwydiannol..

Cafodd y prisiad o gynllun pensiwn USS
ar 31 Mawrth 2017 ei adolygu gan
Banel Arbenigol ar y Cyd, yn dilyn cyfnod
o weithredu diwydiannol ar ddechrau
2018. Hysbysodd y Panel Arbenigol ar
y Cyd am ei ganfyddiadau ym mis Medi
2018, a dechreuodd ymgynghoriad
60 diwrnod o hyd ar gynnig o ran
rhannu costau USS ym mis Medi. Mae’r
Brifysgol wedi cyfathrebu â staff a’r
undebau drwy gydol y broses hon, ac
mae wedi cynnal proses o gynllunio ar
gyfer sefyllfaoedd ariannol er mwyn
gwerthuso canlyniadau posibl y broses
ymgynghori.

Cysylltiadau Diwydiannol

Newidiadau i’r cynllun pensiwn a
newidiadau eraill i gyflog, telerau ac
amodau staff yn arwain at staff anfodlon
a gweithredu diwydiannol.

Mae gan y Brifysgol gynllun
cyfathrebu ar gyfer staff a myfyrwyr
o ran cysylltiadau diwydiannol, sy’n
gweithredu ochr yn ochr â chynllun
parhad busnes ar gyfer delio â
gweithredu diwydiannol.

Enw da

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

Mae’r Brifysgol yn buddsoddi mewn
cefnogi staff er mwyn rhagori mewn
ymchwil ac addysgu, drwy gyfrwng
rhaglenni hyfforddi arwain a datblygu.
Mae rheolwyr y Brifysgol yn ogystal
â’r Cyngor yn monitro cynnydd yn y
meysydd hyn yn barhaus.

Pobl

Recriwtio a chadw ysgolheigion sy’n
cael eu cydnabod yn rhyngwladol mewn
marchnad hynod gystadleuol yn ystod
cyfnod o newid sefydliadol, cysylltiadau
diwydiannol heriol ac ansicrwydd
ynghylch rhyddid i symud ar ran staff yr
UE.

Mae’r Brifysgol yn cynnal adolygiad
rheolaidd a chyson o’r dulliau cydnabod
a gwobrwyo yn ogystal â’r rhaglenni
hyfforddiant arweinyddiaeth a datblygu.
Mae’r rhain yn gweithredu ochr yn ochr
â Strategaeth a Fframwaith Lles Staff
y Brifysgol, sy’n cynnwys mentrau fel y
pythefnos Iechyd, Amgylchedd a Lles
Cadarnhaol, a gweithdai gwydnwch.

Rhagolwg
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 ddyheadau cyfalaf
y Brifysgol.

ar draws y byd, a bod yn sefydliad lle
caiff myfyrwyr brofiad bywyd ac astudio
rhagorol, lle mae’r staff yn hapus ac
yn falch o weithio yma, a lle mae’r
cynfyfyrwyr yn chwarae rhan amlwg yn ein
cymuned.

Mae adolygiad strategol o faint a ffurf y
Brifysgol yn y dyfodol yn cael ei ddatblygu
ar hyn o bryd, i wneud y Brifysgol yn fwy
hyblyg o dan y rhwystrau anodd hyn.

Mae gwelliannau sylweddol i gampws
y Brifysgol yn dwyn ffrwyth gyda
chyfleusterau newydd yn agor er budd
addysgu, ymchwil ac arloesedd. Bydd
y gwaith hwn yn parhau yn ystod y
blynyddoedd nesaf wrth i’r Campws
Arloesedd gael ei ddatblygu ymhellach,
wrth i Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr gael ei
hadeiladu ac wrth i gynlluniau ar

Diweddarwyd strategaeth gyffredinol
y Brifysgol yn ystod y flwyddyn a nod y
Ffordd Ymlaen 2018–2023 yw gwneud
yn siŵr bod Prifysgol Caerdydd yn
sefydliad sy’n parhau i gael ei pharchu

gyfer adeilad newydd Mathemateg a
Chyfrifiadureg fagu ffurf.
Gan ganolbwyntio ar fuddsoddiad
cynaliadwy i atgyfnerthu gweithgareddau
craidd, mae’r Brifysgol mewn sefyllfa
gref i dynnu drwyddi mewn hinsawdd
allanol anodd, ac adeiladu ymhellach
ar ei statws a’i dyheadau fel sefydliad
uchelgeisiol ac arloesol.

Yr Athro Stuart Palmer
Cadeirydd y Cyngor
26 Tachwedd 2018
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Datganiad o Lywodraethu Corfforaethol
Mae statws cyfreithiol y Brifysgol yn deillio
o Siarter Frenhinol a ddyfarnwyd yn y
lle cyntaf gan y Frenhines Victoria ym
1884 i sefydlu Coleg Prifysgol De Cymru
a Sir Fynwy. Cymeradwywyd y siarter
bresennol (a elwir yn Siarter Atodol) yn
2004, ac mae’n nodi diben a phwerau’r
Brifysgol. Mae egwyddorion sylfaenol
wedi’u hymgorffori ynddo, megis pŵer y
Brifysgol i addysgu, arholi, cynnal ymchwil
a dyfarnu graddau 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:

Y Cyngor
Y Cyngor yw’r corff llywodraethol, ac
yn rhinwedd hynny’n brif awdurdod y
Brifysgol, sy’n golygu mai’r Cyngor, yn
y pen draw, sy’n atebol am ymddygiad
a gweithgaredd y Brifysgol a’i
chynrychiolwyr. Mae’r Cyngor yn 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 â’r 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.
Wrth lunio’r datganiad hwn, mae Cyngor
y Brifysgol wedi rhoi sylw i’r canllaw a
gyhoeddwyd gan y Comisiwn Elusennau.

O ran y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31
Gorffennaf 2018, gall y Cyngor ddatgan:
(i) bod ymarfer y Brifysgol yn cydfynd â phob elfen o’r Côd Ymarfer
Llywodraethu; a
(ii) bod polisïau ac arferion codi arian
y Brifysgol wedi’u halinio’n llawn
â’r newidiadau mewn gofynion o
ganlyniad i’r diwygiadau i’r Côd
Ymarfer Codi Arian.
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.
Gwnaed llawer o argymhellion yn dilyn
yr adolygiad, 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. Mae gwaith wedi
parhau drwy gydol 2017/18 i roi’r
argymhellion hynny ar waith.
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. Caiff
aelodau lleyg y Cyngor eu recriwtio
mewn modd agored, teg a thryloyw, a
rhoddir sylw dyledus i gydraddoldeb ac
amrywiaeth, yr angen i gydbwyso sgiliau
ac arbenigedd, yn ogystal â lleoliad
daearyddol. Y Pwyllgor Llywodraethu sy’n
gyfrifol am oruchwylio’r broses recriwtio
a gall geisio ac argymell aelodau lleyg
newydd i’r Cyngor eu cymeradwyo.
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.
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Mae’r gofrestr buddiannau bresennol ar
gael yn gyhoeddus ar ein gwefan:
https://www.cardiff.ac.uk/__data/
assets/pdf_file/0011/78644/
Council-and-Audit-Members-Register-ofInterests-2017-18.pdf

Y Senedd
Mae’r Senedd wedi’i sefydlu gan Siarter y
Brifysgol, ac mae’n ei gwneud yn gyfrifol
am: “Trefnu materion academaidd y
Brifysgol, o ran addysgu yn ogystal ag
ymchwil” ac mae’n penodi aelodau o blith
staff academaidd a myfyrwyr y sefydliad.
Ei rôl yw cyfarwyddo a rheoleiddio gwaith
addysgu ac ymchwil y Brifysgol, i wneud
yn siŵr bod y Brifysgol yn cyflawni ei
hamcanion academaidd.

Y Llys
Corff mawr a ffurfiol yw’r Llys yn
bennaf. Mae’n cynnig modd o gysylltu’r
buddiannau ehangach a wasanaethir gan
y Brifysgol 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. Mae’r 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 Cyfrifo
Yr Is-ganghellor yw prif weithredwr a
phrif swyddog academaidd a gweinyddol
y Brifysgol. Mae’n 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 cyfrifo’r 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
bedair 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.
Mae pob un o’r pwyllgorau 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.

Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau
Y Cyngor sy’n penodi’r Pwyllgor Polisïau
ac Adnoddau, ac mae ei aelodau’n
cynnwys aelodau annibynnol y Cyngor,
aelodau o Fwrdd Rheoli’r Brifysgol a
swyddogion etholedig o Undeb y Myfyrwyr.
Cylch gwaith cyffredinol y Pwyllgor
Polisïau ac Adnoddau yw bod yn bwyllgor
ariannol i’r Brifysgol a gwneud yn siŵr
bod adnoddau wedi’u halinio â Chynllun
Strategol y Brifysgol.
Cyfarfu’r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau
bum gwaith drwy gydol 2017/18, gan
gynnwys un cyfarfod eithriadol i ystyried

cyllideb 2018-19, a chynllun ariannol
tair blynedd. Yn ystod y flwyddyn,
adolygodd y Pwyllgor ddatganiadau
ariannol, cyllidebau a chynlluniau
ariannol y Brifysgol, ochr yn ochr â’r
Cynllun Strategol. Roedd y Pwyllgor hefyd
wedi ystyried a chynnig argymhellion i’w
cymeradwyo gan y Cyngor ar gyfer nifer
o achosion buddsoddiadau cyfalaf yn
ogystal â newidiadau allweddol i Bolisi
Buddsoddi’n Gyfrifol yn Gymdeithasol y
Brifysgol, oedd yn ymrwymo’r Brifysgol
i beidio â buddsoddi o gwbl mewn
cwmnïau sy’n cynhyrchu tanwydd ffosil
erbyn 2021.

Pwyllgor Llywodraethu
Y Cyngor sy’n penodi’r Pwyllgor
Llywodraethu ac mae ganddo aelodaeth
gynhwysol gyda chynrychiolwyr o aelodau
annibynnol y Cyngor, aelodau o Weithgor
y Brifysgol, aelodau o’r Senedd; ac Aelod
Etholedig o Undeb y Myfyrwyr.
Cyfarfu’r Pwyllgor bedair gwaith yn
2017/18 a rhoi ystyriaeth fanwl i
gydymffurfiad y Brifysgol â Safonau’r
Gymraeg, GDPR, PREVENT, CMA,
y Ddeddf Llwgrwobrwyo, y Ddeddf
Meinweoedd Dynol, Deddf Caethwasiaeth
Fodern 2015 a’r Ddeddf Cydraddoldeb.

Ystyriodd y Pwyllgor drefniadau
llywodraethu’r Brifysgol, ac adolygu
cynllun gweithredu er mwyn hwyluso’r
broses o fabwysiadu’r argymhellion a
wnaed gan y Sefydliad Llywodraethu
Da yn dilyn adolygiad o effeithiolrwydd
llywodraethu yn 2017. Bu’r Pwyllgor hefyd
yn trafod datblygiad ymagwedd y Brifysgol
o ran rheoli risg.

Pwyllgor Taliadau
Y Cyngor sy’n penodi’r Pwyllgor
Taliadau ac mae ganddo aelodaeth
gwbl annibynnol sy’n cynnwys pedwar o
aelodau lleyg y Cyngor (gan gynnwys y
Cadeirydd a’r Is-gadeirydd).
Y Pwyllgor Taliadau sy’n penderfynu
ar daliadau’r mwyafrif o’r staff uwch,
gan gynnwys yr Is-ganghellor. Cyfarfu’r
Pwyllgor Taliadau deirgwaith yn ystod
2017/18 ac, ochr yn ochr â busnes
arferol y Pwyllgor, bu’n ystyried ac
yn ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor
Cadeiryddion Prifysgolion ynghylch drafft
ei Gôd Taliadau. Croesawodd y Pwyllgor
y newidiadau arfaethedig a chadarnhau
eu bod eisoes yn gweithredu o fewn
paramedrau’r arweiniad newydd.
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Pwyllgor Archwilio
Y Cyngor sy’n penodi’r Pwyllgor Archwilio
ac mae ei aelodau’n annibynnol o fwrdd
rheoli’r Brifysgol, ac yn cynnwys unigolion
o’r Cyngor. Mae gan y Pwyllgor Archwilio’r
opsiwn o gyd-ethol aelodau o du allan i’r
corff llywodraethu.
Cyfarfu’r Pwyllgor Archwilio bedair gwaith
yn ystod 2017-18. Roedd yr archwilwyr
allanol yn bresennol i ystyried y
Datganiadau Ariannol blynyddol a’r llythyr
rheoli yn ogystal â’r cynllun archwilio
blynyddol.
Bu’r Pwyllgor yn ystyried adroddiadau
manwl, gan gynnwys y rheini o Archwilio
Mewnol, ynghyd ag argymhellion ar gyfer
gwella systemau rheoli mewnol y Brifysgol
yn ogystal ag ymatebion a chynlluniau
gweithredu’r rheolwyr.
Nid yw’r Is-ganghellor na’r uwchweithredwyr eraill yn aelodau o’r Pwyllgor
ond maent yn cael dod i’w gyfarfodydd
drwy wahoddiad.

Rheolaeth
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-ganghellor, y Rhagis 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

ac effeithiolrwydd system reoli fewnol y
Brifysgol, ynghyd ag argymhellion ar gyfer
gwella.

Y Cyngor sy’n gyfrifol am gynnal system
gadarn o reolaeth fewnol sy’n helpu i
gyflawni 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 gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol
gyfrifoldeb i reoli risg, cytuno ar
barodrwydd y Brifysgol i gymryd risg,
diweddaru cofrestr risg strategol Bwrdd
Gweithredol y Brifysgol a hysbysu’r
Pwyllgor Llywodraethu, y Pwyllgor Polisïau
ac Adnoddau a’r Cyngor ynghylch risg
drwy gydol y flwyddyn.

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 Cyngor yn cadarnhau bod y broses
hon wedi bod ar waith ac yn gweithredu’n
effeithiol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth
i ben ar 31 Gorffennaf 2018 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
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Mae’r Brifysgol yn gweithredu system
hierarchaidd ar gyfer rheoli risg. Caiff
risgiau o fewn timau a phrosiectau
unigol eu cyflwyno i’r ysgol neu’r adran
berthnasol bob tri mis. Bydd yr ysgolion
a’r adrannau wedyn yn cyfeirio unrhyw
risgiau allweddol at y Colegau a Bwrdd y
Gwasanaethau Proffesiynol i’w hystyried
a’u cynnwys ar eu gofrestr risg. Byd
y Colegau a Bwrdd y Gwasanaethau
Proffesiynol yn mynd ati wedi hynny i roi
gwybod i Fwrdd Gweithredol y Brifysgol
am eu cofrestrau risg ar sail chwarterol.
Mae hynny’n gwneud yn siŵr bod risgiau
llywodraethiant, rheolaeth, ansawdd ac
ariannol ar draws y Brifysgol, wedyn, yn
cael eu hystyried ar gyfer eu hymgorffori
ar gofrestr risg strategol y Brifysgol. Caiff
risgiau a nodir ar y gofrestr strategol
eu rhannu yn is i lawr yr hierarchaeth
er mwyn gwneud yn siŵr bod y camau
lliniaru sydd eu hangen yn cael eu gosod.
Mae gan bob aelod o staff ryw ran i’w
chwarae wrth warchod y Brifysgol rhag
bod yn agored yn ddiangen i risg, boed
yn risg i enw da, risg ariannol neu o ran
ei gweithgareddau craidd, sef dysgu
ac addysgu, ac fe’i hanogir i fod yn
ymwybodol o oblygiadau a sgîl-effeithiau
posibl eu gweithredoedd ar gyfer y
Brifysgol.

Datganiad o Fudd Cyhoeddus
Mae Prifysgol Caerdydd yn elusen
gofrestredig (rhif 1136855). Ei diben yw
creu a rhannu gwybodaeth, ac addysgu
er budd pawb. Mae ei Siarter Frenhinol,
a ddyfarnwyd yn y lle cyntaf ym 1884,
yn nodi ei threfniadau cyfansoddiadol
a’i hamcanion. Mae’r amcanion hynny’n
ymgorffori’r egwyddor syml o hyrwyddo
addysg, gan alluogi’r Brifysgol i gynnal
gwaith ymchwil, addysgu, arholi a dyfarnu
graddau. Mae’r amcanion hefyd yn
cynnwys rhwymedigaethau i ddatblygu
cymeriad myfyrwyr, hybu iechyd a lles –
yn enwedig yng Nghymru – a chyfrannu at
ddatblygiad cymdeithasol, diwylliannol ac
economaidd.
Mae Prifysgol Caerdydd yn aelod o Grŵp
Russell o brifysgolion ymchwil ddwys,
ac mae o’r farn bod ymchwil sylfaenol
yn hanfodol i ddyheadau dynol ac yn
hollbwysig o ran datblygu arteffactau,
technolegau a gwasanaethau diwylliannol
sy’n gwella ansawdd bywyd pawb.
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.
Mae’r Ffordd Ymlaen 2018–2023 yn nodi
amcanion strategol y Brifysgol, sy’n cael
eu crynhoi isod.

Addysg a Myfyrwyr

Rhyngwladol

Mae’r Brifysgol yn cynnig profiad addysgol
rhagorol a phrofiad o safon gyson uchel
i’n myfyrwyr sy’n cael ei ysgogi gan
greadigrwydd a chwilfrydedd. Ein nod yw
gwella dysgu a chefnogi bywyd myfyrwyr.
Mae myfyrwyr yn elwa ar ddiwylliant
ymchwil rhagorol ac yn cyfrannu tuag ato.
Mae hyn yn eu galluogi i lwyddo ym myd
gwaith a gwneud gwahaniaeth go iawn yn
y byd. Mae gan y Brifysgol hanes cryf o
ehangu cyfranogiad i wneud yn siŵr bod
gan fyfyrwyr sy’n hanu o amrywiaeth o
gefndiroedd fynediad i fanteision addysg
uwch. Mae’n tywys myfyrwyr ar daith
addysgol sy’n cyfoethogi eu bywydau, gan
eu paratoi ar gyfer arwain a byd gwaith,
ac yn eu galluogi i chwarae rhan lawn
mewn cymdeithas.

Mae’r Brifysgol yn sefydliad byd-eang
gyda bron 7,000 (>20% o gyfanswm
corff y myfyrwyr) 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 gyda dros
200 o sefydliadau ledled y byd. Mae’n
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’i myfyrwyr yn cael
y cyfle i astudio, gweithio neu wirfoddoli
dramor. Mae’n denu’r academyddion a’r
ymchwilwyr gorau posibl o bob cwr o’r
byd, gan wella profiad dysgu’r myfyrwyr
a rhoi safbwynt byd-eang i’n hymchwil.
Mae ei 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.

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
yn mynd i’r afael â’r heriau o bwys sy’n
wynebu cymdeithas, yr economi a’r
amgylchedd yng Nghymru, yn y DU a
ledled y byd. Gyda datblygiadau mewn
meysydd megis clefyd Alzheimer ac
iechyd meddwl, lled-ddargludyddion
cyfansawdd, tonnau disgyrchol, newid yn
yr hinsawdd a’r diwydiannau creadigol,
rydym yn parhau i gael effaith gadarnhaol
a pharhaus ar gymdeithas.
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
gwneud yn siŵr bod buddiannau ei
gwaith yn cael eu rhannu mor eang
â phosibl. 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.

Cenhadaeth Ddinesig
Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i
wella cydlyniant cymdeithasol ac
iechyd, cyfoeth a lles cymunedau yng
Nghaerdydd, Cymru a thu hwnt. Mae’n
defnyddio ei harbenigedd, gwybodaeth
ac adnoddau i gefnogi prosiectau
hunangymorth cymunedol ar draws
Cymru a thu hwnt, gan gydweithio â
thrigolion yn ardal Grangetown yng
Nghaerdydd i’w wneud yn lle hyd yn oed
yn well i fyw ynddi, a chryfhau ei chapasiti
addysgol yn Namibia. Mae’r Brifysgol yn
gweithio’n agos gydag ysgolion cynradd
ac uwchradd a cholegau addysg bellach i
gefnogi pobl ifanc gyda’u dysgu er mwyn
iddyn nhw gyflawni eu potensial. Yn
ogystal, mae o fudd i gymunedau lleol
drwy gyfrwng ei hymrwymiad i’r Cyflog
Byw, a’i charfan o wirfoddolwyr sy’n
fyfyrwyr. Mae gan y Brifysgol synnwyr cryf
o’i lle yng Nghaerdydd a rhanbarth de
Cymru, ac mae wedi ymrwymo i hyrwyddo
a dathlu’r Gymraeg. Mae’r Brifysgol wedi
ymrwymo hefyd i greu swyddi o ansawdd
uchel mewn nifer o sectorau ar draws y
rhanbarth.
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Cyfrifoldebau Cyngor Prifysgol Caerdydd
Y Cyngor sy’n gyfrifol am baratoi’r
Adroddiad Blynyddol a’r Datganiadau
Ariannol yn unol â deddfau a rheoliadau
perthnasol Arferion Cyfrifyddu a
Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas
Unedig (Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas
Unedig).
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, yn unol â’r gyfraith
berthnasol.
O dan y gyfraith a rheoliadau eraill, mae’r
Cyngor wedi paratoi Datganiadau Ariannol
y Brifysgol a’r Grŵp Cyfunol yn unol ag
Arferion Cyfrifyddu y Deyrnas Unedig
a Dderbynnir yn Gyffredinol (Safonau
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig, sy’n cynnwys
Safon Adrodd Ariannol 102 “Y Safon
Adrodd Ariannol sy’n berthnasol yn y DU
a Gweriniaeth Iwerddon” ac sy’n gymwys
o dan y gyfraith), Siarter Ymgorffori’r
Brifysgol, y Cyfarwyddyd Cyfrifon gan
CCAUC, y Datganiad o’r Arferion a
Argymhellir: Ar gyfer Sefydliadau Addysg
Bellach ac Uwch, Deddf Elusennau 2011
a safonau cyfrifyddu perthnasol eraill 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 a’u
defnyddio’n gyson wedi hynny;
• arsylwi ar y dulliau a’r egwyddorion yn
y Datganiad o Arferion a Argymhellir:
Ystyried Addysg Bellach ac Uwch;
• gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon
sydd yn rhesymol a doeth;
• nodi p’un a yw Safonau Cyfrifyddu
perthnasol y DU, sy’n cynnwys FRS
102, 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.

Y Cyngor sy’n gyfrifol am warchod asedion
y Brifysgol a’r Grŵp ac am gymryd camau
rhesymol er mwyn atal a chanfod twyll ac
anghysondebau eraill.
Mae’r Cyngor yn gyfrifol hefyd am
gadw cofnodion priodol o’r cyfrifon sy’n
ddigonol at ddibenion dangos ac esbonio
trafodion y Brifysgol a’r Grŵp, a datgelu
mor fanwl gywir ag sy’n rhesymol ar
unrhyw adeg beth yw sefyllfa ariannol
y Brifysgol a’r Grŵp, i’w alluogi i wneud
yn siŵr bod y Datganiadau Ariannol yn
cydymffurfio â’r gyfraith a’r rheoliadau
perthnasol.
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 cael ei ddefnyddio i’r dibenion
a bennwyd ar eu cyfer yn y cyntaf ac
yn unol â’r Memorandwm Sicrwydd
ac Atebolrwydd â CCAUC ac unrhyw
amodau eraill y gall CCAUC neu
unrhyw gorff ariannu arall eu pennu o
bryd i’w gilydd;
• gwneud yn siŵr bod dulliau rheoli
ariannol a rheolaethol priodol ar waith
i ddiogelu cronfeydd cyhoeddus a
chronfeydd o ffynonellau eraill;
• diogelu asedau’r Brifysgol a’i hisgwmnïau a rhwystro a chanfod twyll; a
• 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
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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; a
• 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
26 Tachwedd 2018

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 2018, yn ogystal â cholled
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); ac
• wedi’u paratoi 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 wedi’u cynnwys yn yr
Adroddiad Blynyddol a’r Datganiadau
Ariannol (yr “Adroddiad Blynyddol”). Mae’r
rhain yn cynnwys: Mantolenni Cyfunol
a’r Brifysgol ar 31 Gorffennaf 2018;
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 yr adroddiad
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 Foesegol 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
(2017: £5.1m), yn seiliedig ar 1% o’r
incwm.
• Effaith gyffredinol y Brifysgol: £5.1m
(2017: £5.0m), yn seiliedig ar 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).

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
sylweddol oedd yn cynnwys gwneud
rhagdybiaethau ac ystyried digwyddiadau
yn y dyfodol sydd, ynddo’i hun, yn broses
ansicr.
Gwnaethom ennill dealltwriaeth o’r
fframwaith cyfreithiol a rheoleiddiol sy’n
gymwys ar gyfer y Grŵp a’r sector y mae’n
gweithredu ynddo, a rhoesom ystyriaeth
i risgiau gweithredoedd gan y Grŵp
oedd yn groes i gyfreithiau a rheoliadau
cymwys, gan gynnwys twyll. Gwnaethom
ddylunio prosesau archwilio ar lefel Grŵp
a chyfadran sylweddol ar gyfer ymateb
i’r risg, gan gydnabod bod y risg o beidio

canfod camddatganiadau gwirioneddol
o achos twyll yn uwch na’r risg o beidio â
chanfod un sy’n deillio o wall, am y gallai
twyll ymwneud â chuddio’n fwriadol drwy,
er enghraifft, ffugio neu gamddatgan yn
fwriadol, neu drwy gydgynllwynio. Buom yn
canolbwyntio ar gyfreithiau a rheoliadau
a allai arwain at gamddatganiad
gwirioneddol yn natganiadau ariannol
y Grŵp a’r Brifysgol, gan gynnwys, ond
heb fod wedi’u cyfyngu i’r Memorandwm
Sicrwydd ac Atebolrwydd Cyngor Cyllido
Addysg Uwch Cymru (CCAUC). Roedd ein
profion yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu
i, gytuno bod grantiau penodol yn cael
eu defnyddio yn unol ag amodau’r grant.
Mae cyfyngiadau cynhenid yn y prosesau
archwilio a ddisgrifir uchod, a pho fwyaf y
mae peidio â chydymffurfio â chyfreithiau
a rheoliadau yn gwyro o’r digwyddiadau
a’r trafodion a adlewyrchir yn y datganiad
ariannol, y lleiaf tebygol y byddwn o fod yn
ymwybodol o hynny.
Ein casgliad oedd bod risg twyll o ran
cydnabyddiaeth incwm a gwariant yn
fater archwilio allweddol, a chaiff hyn ei
drafod ymhellach isod. 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
profi cyfnodolion a gwerthuso unrhyw
dystiolaeth o ragfarn gan y cyfarwyddwyr
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 hynny
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 hyn ar wahân.
Nid yw hon yn rhestr gyflawn o’r holl risgiau
a nodwyd gan ein harchwiliad.
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Mater archwilio allweddol

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

Cydnabyddiaeth o risg o dwyll mewn incwm a gwariant

Incwm

Nodwyd gennym fod 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 a oedd
gwariant yn gyflawn ai peidio.

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 incwm. 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.

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 £105.9 miliwn o incwm grantiau a chontractau ymchwil
(nodyn 4) (2017: £101.2m) 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.

Y Grŵp a’r Brifysgol.

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

Cynllun buddion diffiniedig

Cyfeiriwch at nodyn 21 (Cynlluniau pensiwn)

Cawsom afael ar yr adroddiadau prisio pensiynau ar gyfer y ddau
gynllun buddion diffiniedig gan yr actiwari allanol. Gyda chymorth
ein harbenigwyr actiwarïaidd 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 ein gwaith ar wariant yn canolbwyntio ar y maes sydd
fwyaf agored i gael ei addasu er mwyn gostwng diffyg y Grŵp a’r
Brifysgol. Rhwymedigaethau heb eu cofnodi oedd y rhain.

Mae’r Grŵp a’r Brifysgol yn cymryd rhan mewn cynlluniau
buddion pensiwn wedi’u diffinio gyda rhwymedigaethau net
cyfunol o £48.5 miliwn (2017: £51.9m). Ceir darpariaeth
bellach o £49.4 miliwn (2017: £51.4m) ar gyfer ad-dalu diffyg
yn y dyfodol mewn perthynas â chynllun buddion 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 hyn yn arwyddocaol yng nghyddestun 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 mewn nifer o’r
rhagdybiaethau allweddol (gan gynnwys codiadau cyflog,
chwyddiant, cyfraddau disgownt a chyfraddau marwolaeth) gael
effaith wirioneddol wrth gyfrifo atebolrwydd.
Y Grŵp a’r Brifysgol.
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Gwariant

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
actiwarïaidd 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.

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.
Wrth ddylunio ein harchwiliad, fe
wnaethom bennu’r effaith ac asesu’r
risgiau o gamddatganiad gwirioneddol
yn y datganiadau ariannol. Yn benodol,
fe wnaethom ystyried penderfyniadau
goddrychol gan y Cyngor e.e. mewn
perthynas ag amcangyfrifon cyfrifyddu
sylweddol 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.
Roedd hyn yn cynnwys gwerthuso unrhyw
dystiolaeth o ragfarn gan y Cyngor oedd
yn creu’r posibilrwydd o gamddatgan
gwirioneddol o ganlyniad i dwyll.

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 (2017: £5.1m),
Prifysgol: £5.1m (2017: £5.0m).
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 £0.26m
(Archwiliad Grŵp) (2017: £0.25m) a
£0.26m (Archwiliad Prifysgol) (2017:
£0.25m). 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 yn
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
flwyddyn 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
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.
Ar sail y cyfrifoldebau a ddisgrifir uchod,
a’r gwaith a ymgymerwyd gennym yn
ystod yr archwiliad, mae’n ofynnol i ni gan
ISAs (UK) i hysbysu ynghylch safbwyntiau
a materion penodol fel yn ôl yr hyn a
ddisgrifir isod.

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
eithriadau i’r adroddiad sy’n deillio o’r
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 21, 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 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
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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
gwarantu 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 yn:
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
barnau, wedi’i lunio ar gyfer y Cyngor
fel corff yn unol ag Erthygl 18 Erthyglau
Llywodraethu’r Brifysgol ac adran 124B
Deddf Diwygio Addysg 1988 fel y’i
diwygiwyd gan adran 71 Deddf Addysg
Bellach ac Uwch 1992, Deddf Addysg
Uwch (Cymru) 2015 ac adran 144
Deddf Elusennau 2011 a rheoliadau a
wnaed o dan adran 154 y Ddeddf honno
(Rheoliad 30 Rheoliadau Elusennau
(Cyfrifol ac Adroddiadau 2008) ac nid
at unrhyw 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 eraill
Safbwyntiau ynghylch materion
eraill a ragnodwyd yng Nghôd
Ymarfer Archwilio CCAUC a
gyhoeddwyd gan Ddeddf Addysg
Bellach ac Addysg Uwch 1992
a’r Côd Rheolaeth Ariannol a
gyhoeddwyd gan Ddeddf Addysg
Uwch (Cymru) 2015
Yn ein barn ni, ac yn gysylltiedig â phob
effaith, mae cyllid o ba ffynhonnell
bynnag, ac a weinyddir gan y Brifysgol 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.

Safbwyntiau ynghylch materion
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 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 rhiantsefydliad 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.
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Rheolaeth fewnol
O dan Gôd Ymarfer Archwilio CCAUC
a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Addysg
Bellach ac Uwch 1992 a Deddf Addysg
Uwch (Cymru) 2015, 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.

PricewaterhouseCoopers LLP
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr
Cofrestredig
Caerdydd
9 Ionawr 2019

Datganiadau Cyfunol a’r Brifysgol
oDatganiadau
Incwm Cynhwysfawr
Cyfunol a’r Brifysgol o Incwm Cynhwysfawr
flwyddyn a ddaeth
i ben ar 31
Gorffennaf
2018
YYflwyddyn
a ddaeth
i ben
ar 31
Gorffennaf 2018

Cyfunol
Nodyn

2018
£’000

2017
£’000

2018
£’000

2017
£’000

2
3
4
5
6
7

49,751
265,215
105,907
87,421
7,829
1,566
517,689

58,351
254,048
101,232
82,094
7,445
1,953
505,123

49,751
265,215
105,907
85,806
7,829
1,566
516,074

58,351
254,048
101,232
80,820
7,445
1,953
503,849

8
10,19

308,398
715

290,348
4,144

308,398
715

290,348
4,144

10
11
9
10

181,101
37,975
12,299
540,488

174,982
32,060
12,305
513,839

179,551
37,975
12,290
538,929

173,716
32,060
12,297
512,565

(22,799)

(8,716)

(22,855)

(8,716)

Incwm
Grantiau’r Corff Ariannu
Ffioedd dysgu a grantiau cymorth
Grantiau a chontractau ymchwil
Incwm arall
Incwm o fuddsoddiad
Rhoddion a gwaddolion
Cyfanswm Incwm

Prifysgol

Gwariant
Costau staff
Costau staff – cynnydd yn narpariaeth cynllun
pensiwn USS
Treuliau gweithredu eraill
Dibrisiant
Llog a chostau ariannol tebyg
Cyfanswm y Gwariant
Diffyg cyn enillion a cholledion eraill
Enillion ar fuddsoddiadau
Cyfran o'r diffyg gweithredu mewn cyd-fentrau
(Diffyg) / gwarged am y flwyddyn

15
12

6,853
(1,513)
(17,459)

11,765
(2,904)
145

6,853
(16,002)

11,765
3,049

Enillion/(colledion) actiwarïaidd mewn perthynas â
chynlluniau pensiwn
Cyfanswm yr incwm / (colled) cynhwysfawr am y
flwyddyn

21

3,980

10,780

3,980

10,780

(13,479)

10,925

(12,022)

13,829

1,354
202
(15,035)

2,869
(237)
8,293

1,354
202
(13,578)

2,869
(237)
11,197

(13,479)

10,925

(12,022)

13,829

Cynrychiolir hynny gan:
Incwm cynhwysfawr o waddolion am y flwyddyn
Incwm cynhwysfawr cyfyngedig am y flwyddyn
Incwm cynhwysfawr nad yw’n gyfyngedig am y
flwyddyn

Mae'r holl eitemau incwm a gwariant yn ymwneud â gweithgareddau parhaus
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Datganiadau o Newid
i Gronfeydd
wrth Gefn
Datganiadau
o Newid
i Gronfeydd
wrth Gefn
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018
Cyfunol

Balans ar 1 Awst 2016
Gwarged/(diffyg) o’r datganiad
incwm a gwariant

Cyfrif incwm a gwariant
Gwaddolion

Cyfyngedig

£'000

£'000

Gwarged/(diffyg) o’r datganiad
incwm a gwariant

Prifysgol

Balans ar 1 Awst 2016
Gwarged/(diffyg) o’r datganiad
incwm a gwariant
Incwm cynhwysfawr arall
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio a
chronfeydd incwm a gwariant wrth
gefn
Balans ar 31 Gorffennaf 2017
Gwarged/(diffyg) o’r datganiad
incwm a gwariant
Incwm cynhwysfawr arall
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio a
chronfeydd incwm a gwariant wrth
gefn
Balans ar 31 Gorffennaf 2018

£'000

£'000

324,595

351,882

707,468

2,869

(237)

(2,487)

-

145

-

-

10,780

-

10,780

33,138

485

6,296
339,184

(6,296)
345,586

718,393

1,354

202

(19,015)

-

(17,459)

-

-

3,980

-

3,980

34,492

687

6,296
330,445

(6,296)
339,290

704,914

Cyfrif incwm a gwariant
Gwaddolion

Cyfyngedig

£'000

£'000

Ailbrisio’r
cronfeydd wrth
gefn

Cyfanswm

£'000

£'000

Anghyfyngedig

£'000

30,269

722

326,212

351,882

709,085

2,869

(237)

417

-

3,049

-

-

10,780

-

10,780

33,138

485

6,296
343,705

(6,296)
345,586

722,914

1,354

202

(17,558)

-

(16,002)

-

-

3,980

-

3,980

34,492

687

6,296
336,423

(6,296)
339,290

710,892

28
34

£'000

Anghyfyngedig

722

Incwm cynhwysfawr arall
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio a
chronfeydd incwm a gwariant wrth
gefn
Balans ar 31 Gorffennaf 2018

Cyfanswm

30,269

Incwm cynhwysfawr arall
Trosglwyddiadau rhwng ailbrisio a
chronfeydd incwm a gwariant wrth
gefn
Balans ar 31 Gorffennaf 2017

Ailbrisio’r
cronfeydd wrth
gefn

Mantolenni
Mantolenni
Ar 31 Gorffennaf 2018

Ar 31 Gorffennaf 2018
Cyfunol

Asedau anghyfredol
Asedau sefydlog diriaethol
Buddsoddiadau
Asedau cyfredol
Stociau
Dyledwyr
Buddsoddiadau
Arian parod a chyfatebol i arian parod

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ymhen
blwyddyn
Asedau cyfredol net

Prifysgol

Nodyn

2018
£’000

2017
£’000

2018
£’000

2017
£’000

11
12

763,935
32,317
796,252

730,392
35,040
765,432

763,935
37,668
801,603

730,392
38,879
769,271

13
14
15

233
63,448
320,877
58,701

235
58,374
328,875
90,212

233
63,726
320,877
58,303

235
58,664
328,875
89,750

443,259

477,696

443,139

477,524

(130,198)

(112,899)

(129,451)

(112,045)

313,061

364,797

313,688

365,479

1,109,313

1,130,229

1,115,291

1,134,750

16

Cyfanswm asedau heb gynnwys y
rhwymedigaethau cyfredol
Credydwyr: symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na
blwyddyn

17

(306,466)

(308,551)

(306,466)

(308,551)

Darpariaethau pensiwn

19

(97,933)

(103,285)

(97,933)

(103,285)

704,914

718,393

710,892

722,914

34,492

33,138

34,492

33,138

687

485

687

485

330,445

339,184

336,423

343,705

339,290
704,914

345,586
718,393

339,290
710,892

345,586
722,914

Cyfanswm asedau net
Cronfeydd Wrth Gefn Cyfyngedig
Cronfeydd incwm a gwariant wrth gefn – cronfa
waddol wrth gefn
Cronfeydd incwm a gwariant wrth gefn – cronfa
gyfyngedig wrth gefn
Cronfeydd anghyfyngedig
Cronfeydd incwm a gwariant wrth gefn –
anghyfyngedig
Ailbrisio’r cronfeydd wrth gefn
Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn

20

Cafodd y datganiadau ariannol ar dudalennau 33 i 59 eu cymeradwyo gan y Cyngor ar 26 Tachwedd 2018 a'u
llofnodi ar ei ran ar y dyddiad hwnnw gan:

Yr Athro Stuart Palmer
Cadeirydd y Cyngor

Yr Athro Colin Riordan
Is-ganghellor

Robert Williams
Prif Swyddog Ariannol
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Datganiad Cyfunol
o Lif Arian
Datganiad
Cyfunol
o Lif Arian
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018
Y flwyddyn a Y flwyddyn a
ddaeth i ben ddaeth i ben
ar 31
ar 31
Gorffennaf
Gorffennaf
Nodyn
2018
2017
£'000
£'000
Llif arian o’r gweithgareddau gweithredu
(Diffyg) / gwarged am y flwyddyn
Addasiad ar gyfer eitemau nad ydynt yn arian parod
Dibrisiant
Enillion ar fuddsoddiadau
Gostyngiad mewn stoc
(Cynnydd) / gostyngiad mewn dyledwyr
Cynnydd mewn credydwyr
(Gostyngiad) / Cynnydd mewn darpariaeth pensiwn
Cyfran o'r diffyg gweithredu mewn cyd-fentrau
Addasiad ar gyfer buddsoddi neu ariannu gweithgareddau
Incwm o fuddsoddiad

(17,459)

145

10
12

37,975
(6,853)
2
(5,074)
17,280
(1,372)
1,513

32,060
(11,765)
4
7,300
5,210
3,598
2,904

6

(7,829)

(7,445)

9
20

10,058
(30)

10,151
(582)

28,211

41,580

6

7,829

(23,280)
7,445

11
12

14,851
(71,518)
(13,789)

(56,956)
(15,932)

12

15,000

30,092

(47,627)

(58,631)

(10,058)
30
(2,067)

(10,151)
582
(1,684)

All-lif arian parod net a ddefnyddir mewn gweithgareddau ariannu

(12,095)

(11,253)

Gostyngiad mewn arian parod a chyfatebol i arian parod yn ystod y
flwyddyn

(31,511)

(28,304)

Arian parod a chyfatebol i arian parod ar ddechrau'r flwyddyn

90,212

118,516

Arian parod a chyfatebol i arian parod ar ddiwedd y flwyddyn

58,701

90,212

Llog taladwy
Incwm gwaddolion

11
15
13
14

Mewnlif arian net a gynhyrchwyd o’r gweithgareddau gweithredu
Llifoedd arian o weithgareddau buddsoddi
Blaendaliadau newydd
Incwm o fuddsoddiad
Tynnu blaendaliadau'n ôl
Taliadau i gaffael asedau sefydlog
Buddsoddiadau ased newydd nad ydynt yn gyfredol
Trosglwyddiadau o flaendaliadau tymor gyda mwy na 3 mis o
aeddfedrwydd
All-lif arian parod net a ddefnyddir mewn gweithgareddau buddsoddi
Llif arian o ariannu gweithgareddau
Llog a dalwyd
Arian parod gwaddolion a dderbyniwyd
Ad-daliadau o symiau a fenthycwyd
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9
20

30

Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol
Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2018
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, y
Safon Adrodd Ariannol (FRS 102) a Deddf
Elusennau 2011. 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 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
cyffredinol 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 i’w ddefnyddio ar gyfer amcan
penodol.

Grantiau cyfalaf
Cydnabyddir grantiau cyfalaf mewn
incwm pan mae gan y Brifysgol yr hawl
i’r arian yn amodol ar fodloni unrhyw
amodau sy’n ymwneud â pherfformiad.

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 buddion
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
lle nad yw’n bosibl nodi asedau a
rhwymedigaethau i aelodau’r Brifysgol
oherwydd natur gydfuddiannol y cynllun,
felly mae’r cynllun hwn yn cael ei gyfrif
fel cynllun cyfrannu at fuddion ymddeol
diffiniedig.
Cofnodir rhwymedigaeth mewn
darpariaethau ar gyfer unrhyw ymrwymiad
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cytundebol i ariannu diffygion yn y
gorffennol yn y cynllun USS.

Cynllun cyfraniadau diffiniedig:
Cynllun buddion 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 darparu gan weithwyr.

Buddion cyflogaeth

Cynllun buddion diffiniedig:

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.

Mae’r cynlluniau buddion diffiniedig
yn gynlluniau buddion ar ôl cyflogaeth
sy’n eithriad i’r cynlluniau cyfraniadau
diffiniedig. O dan gynlluniau buddion
diffiniedig, ymrwymiad y Brifysgol yw
darparu buddion y cytunwyd arnynt i
weithwyr presennol a chyn-weithwyr, ac
mae risg actiwarïaidd (y bydd buddion
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 buddion
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 buddion diffiniedig o asedau’r
cynllun. Mae’r rhwymedigaeth buddion
diffiniedig net hwn yn cael ei fesur fel
y swm yr amcangyfrifir o fuddion 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 buddion diffiniedig
sydd heb ei ariannu yw cynllun y GIG, a
thelir buddion 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
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pensiwn cyfraniadau diffiniedig NEST
ar gyfer gweithwyr cymwys nad ydynt yn
gytundebol.

Mae buddion cyflogaeth tymor byr fel
cyflogau ac absenoldebau yn cael eu
cydnabod fel traul yn y flwyddyn y mae’r
gweithwyr yn darparu gwasanaeth i’r
brifysgol. Bydd unrhyw fuddion 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

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 dybiedig 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 dybiedig, 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 heblaw eu bod yn cael eu prynu
yn rhan o waith adnewyddu. 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 sydd wedi’i ddibrisio’n llawn ei
ddileu 10 mlynedd ar ôl ei gaffael.
Caiff offer a gyfalafwyd eu rhestru yn
ôl eu cost a chânt eu dibrisio dros eu
hoes ddefnyddiol ddisgwyliedig o bedair i
bymtheg 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 ni ellir pennu’r gwerth teg yn
ddibynadwy. Cedwir mentrau ar y cyd
ar gost namyn colled yn natganiadau
ariannol y Brifysgol.
Cedwir buddsoddiadau asedau cyfredol
ar werth teg gyda symudiadau’n cael
eu cydnabod yng nghyfanswm yr incwm
cynhwysfawr am y flwyddyn.

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 yn flynyddol. 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 o fewn 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.
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 datganiadau ariannol
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
gwreiddiol 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 fyddai’r swm
cario wedi bod pe na fyddai’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
bod 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 dadgydnabod 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 drydydd
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 trafodyn, oni bai bod y trefniant
yn cynnwys trafodyn 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 wrth sefydlu
cyfleusterau benthyg fel costau trafodion
y benthyciad i’r graddau ei bod yn debygol
y bydd rhai neu bob un o’r cyfleusterau yn
cael eu derbyn. Yn yr achos hwn, mae’r
ffi yn cael ei ohirio hyd nes caiff yr arian
ei dderbyn. I’r graddau nad oes unrhyw
dystiolaeth ei bod yn debygol y bydd
rhywfaint o’r cyfleuster neu’r cyfleuster
cyfan yn cael ei dderbyn, 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 trafodyn ac wedyn eu mesur
ar gost wedi ei hamorteiddio gan
ddefnyddio’r dull llog effeithiol.
Mae rhwymedigaethau ariannol yn
cael eu dad-gydnabod pan fydd y
rhwymedigaeth yn cael ei ddihysbyddu
h.y. pan gaiff y rhwymedigaeth gytundebol
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.
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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, 2016/17 a 2017/18, sy’n
ymwneud â’r fenter ar y cyd 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 drwgddyledion 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.

Mae Prifysgol Caerdydd yn chwarae ei
rhan yn y clwstwr rhanbarthol ar gyfer
lled-ddargludyddion cyfansawdd
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(iii) Rhwymedigaethau buddion 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
buddion diffiniedig. Cynhelir prisiadau
actiwarïaidd o’r cynlluniau fel y pennir gan
yr ymddiriedolwyr ar adegau hyd at dair
blynedd o hyd.
Asesir costau pensiwn o dan FRS 102
yn unol â chyngor actiwarïaid annibynnol
yn seiliedig ar brisiadau actiwarïaidd
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 21.
Mae Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)
yn cael ei gyfrif fel cynllun cyfraniadau
diffiniedig gan nad oes gwybodaeth

ddigonol ar gael i ddefnyddio buddion
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.

Nodiadau ar y Datganiadau Ariannol
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2. Grantiau’r Corff Ariannu
Cyfunol a’r Brifysgol

Grantiau rheolaidd
Grantiau penodol
Grantiau cyfalaf

2018
£000

2017
£000

43,860
2,046
3,845
49,751

52,846
1,834
3,671
58,351

2018
£000

2017
£000

135,508
12,929
71,792
5,335
225,564
18,288
8,898
12,465
265,215

130,573
12,580
69,549
5,395
218,097
18,059
7,401
10,491
254,048

2018
£000

2017
£000

32,780
21,345
29,121
4,368
11,782
5,630
881
105,907

27,137
21,152
30,924
4,790
11,380
5,150
699
101,232

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

Israddedigion o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd
Ôl-raddedigion o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd
Tramor (gan gynnwys rhan-amser)
Rhan-amser (o’r DU a’r Undeb Ewropeaidd)
Contractau addysg
Grantiau cymorth hyfforddiant ymchwil
Ffioedd nad ydynt yn dwyn credyd

4. Grantiau a Chontractau Ymchwil
Cyfunol a’r Brifysgol

Cynghorau Ymchwil
Elusennau sydd â’u canolfan yn y DU
Cyrff Llywodraeth y DU
Diwydiannau’r DU
Y Comisiwn Ewropeaidd
Tramor
Grantiau a chontractau eraill

36
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5. Incwm Arall
Cyfunol

Gwasanaethau eraill a ddarparwyd:
Llywodraeth Ganolog y DU
Awdurdodau Iechyd y DU
Diwydiannau’r DU
Yr Undeb Ewropeaidd
Tramor
Prifysgolion y DU
Ffynonellau Eraill
Cyfanswm y gwasanaethau eraill a
ddarparwyd
Preswylfeydd, arlwyaeth a chynadleddau
Rhenti Derbyniadwy
Eithriadau TAW y gellir eu hadennill
Incwm arall

Prifysgol

2018
£000

2017
£000

2018
£000

2017
£000

35,156
8,119
1,225
2,074
398
759
6,390

31,682
9,061
1,325
1,508
433
664
4,978

35,156
8,119
1,225
2,074
398
759
6,390

31,682
9,061
1,325
1,508
433
664
4,978

54,121

49,651

54,121

49,651

27,509
361
975
4,455
87,421

27,233
231
722
4,257
82,094

27,509
361
975
2,840
85,806

27,233
231
722
2,983
80,820

2018
£000

2017
£000

6,987
842
7,829

6,571
874
7,445

Nodyn

2018
£000

2017
£000

20

30
217
1,319
1,566

582
231
1,140
1,953

6. Incwm o Fuddsoddiad
Cyfunol a’r Brifysgol

Incwm o fuddsoddiadau
Incwm o fuddsoddiadau gwaddol

7. Rhoddion a Gwaddolion
Cyfunol a’r Brifysgol

Gwaddolion newydd
Rhoddion gyda chyfyngiadau
Rhoddion anghyfyngedig
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8. Costau Staff
Cyfunol a’r Brifysgol
Nodyn
Costau staff:
Cyflogau
Costau nawdd cymdeithasol
Costau pensiwn eraill

2018
£000

2017
£000

243,219
227,890
24,710
22,817
21
40,469
39,641
308,398
290,348
Nid yw’r ffigurau uchod yn cynnwys taliadau a wnaed i staff ar ran y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Taliadau i’r Is-ganghellor -

Cyflog
Bonws
Pensiwn
Buddion mewn nwyddau

252
247
46
9
45
45
1
1
344
302
Yn rhan o'r taliadau uchod mae bonws 5 mlynedd wedi'i ohirio o £37k a dalwyd yn 2017/18 o
ganlyniad i fodloni targedau perfformiad, ynghyd â bonws blynyddol o £9k.
2018
£000

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

2017
£000

10

7

Ni chaiff yr un Ymddiriedolwr dâl am fod yn Ymddiriedolwr.

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

Prif bersonél rheoli

2018
Nifer
Cyfwerth ag
amser llawn

2017
Nifer
Cyfwerth ag
amser llawn

4,195

4,113

226
985
273
5,679

229
979
277
5,598

2018
£000
2,017

2017
£000
1,955

Y prif bersonél rheoli yw’r 12 aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol (2017 - 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.

Band cyflog:
£100,000 - £109,999
£110,000 - £119,999
£120,000 - £129,999
£130,000 - £139,999
£140,000 - £149,999
£150,000 - £159,999
£160,000 - £169,999
£170,000 - £179,999
£180,000 - £189,999
£220,000 - £229,999
£260,000 - £269,999

Iawndal am golli swydd sy’n daladwy i un gweithiwr ar gyflogau
uwch (2017 - 2 gweithiwr)

2018
Nifer

2017
Nifer

46
27
18
6
8
4
3
4
2
1
119

48
24
20
5
6
4
5
2
1
1
116

2018
£’000

2017
£’000

116

24

Cymeradwywyd y taliadau iawndal gan Bwyllgor Taliadau'r Brifysgol.

9. Llog a Chostau Ariannol Tebyg
Cyfunol

Llog bond
Llog benthyciad banc
Tâl net ar gynlluniau pensiwn
Datod disgownt ar ddarpariaeth
pensiwn USS (Nodyn 19)

2018
£000

2017
£000

2018
£000

2017
£000

9,155
903
1,270

9,153
998
1,280

9,146
903
1,270

9,153
990
1,280

971

874

971

874

12,299

12,305

12,290

12,297
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10. Dadansoddiad o’r Gwariant fesul Gweithgaredd
Cyfunol

Adrannau academaidd
Gwasanaethau academaidd
Grantiau a chontractau ymchwil
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd
Preswylfeydd, arlwyo a chynadleddau
Eiddo
Gwasanaethau gweinyddol a chanolog
Treuliau eraill
Addasiadau i’r cronfeydd pensiwn

Costau
Costau
staff gweithredu
eraill
£000
£000
185,929
56,930
17,990
12,064
45,967
30,734
21,026
25,638
5,501
6,793
8,177
24,571
21,811
5,971
6,325
18,400
(4,328)
308,398

181,101

Llog
Taladwy

Cyfanswm
2018

Cyfanswm
2017

903
9,155
2,241

£000
£000
242,859 227,038
30,054 26,835
76,701 76,487
46,664 44,510
13,197 13,251
32,748 30,534
27,782 25,925
33,880 33,601
(2,087)
(546)

12,299

501,798 477,635

£000

Dibrisiant (Nodyn 11)
Costau staff – cynnydd yn narpariaeth cynllun pensiwn USS (nodyn 19)

37,975
715

Cyfanswm yn ôl y Cyfrif Incwm a Gwariant

32,060
4,144

540,488 513,839

Prifysgol
Costau
staff
Adrannau academaidd
Gwasanaethau academaidd
Grantiau a chontractau ymchwil
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd
Preswylfeydd, arlwyo a chynadleddau
Eiddo
Gwasanaethau gweinyddol a chanolog
Treuliau eraill
Addasiadau i’r cronfeydd pensiwn

£000
185,929
17,990
45,967
21,026
5,501
8,177
21,811
6,325
(4,328)

Costau
gweithredu
eraill
£000
56,930
12,064
30,734
25,638
6,793
24,571
5,971
16,850
-

308,398

179,551

Dibrisiant (Nodyn 11)
Costau staff – cynnydd yn narpariaeth cynllun pensiwn USS (nodyn 19)
Cyfanswm yn ôl y Cyfrif Incwm a Gwariant

Llog Cyfanswm
Taladwy
2018
£000

Cyfanswm
2017

903
9,146
2,241

£000
242,859
30,054
76,701
46,664
13,197
32,748
27,782
32,321
(2,087)

£000
227,038
26,835
76,487
44,510
13,251
30,534
25,925
32,327
(546)

12,290

500,239

476,361

37,975
715

32,060
4,144

538,929

512,565

Ni fydd effaith cyfrif am rwymedigaethau pensiwn o dan FRS102 yn cael ei dyrannu yn ôl gweithgarwch.

Costau eraill (gan gynnwys TAW):
Tâl archwilwyr – archwiliad allanol
– is-gwmnïau archwilio allanol
– gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag archwilio

2018
£000

2017
£000

63
2
10

61
2
19
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11. Asedau Sefydlog Diriaethol
Cyfunol a’r Brifysgol
Tir ac Adeiladau

Cost neu brisiad
Ar 1 Awst 2017

Rhydd- Ar brydles hir
ddaliad
£000
£000

Asedau’n cael
eu Hadeiladu
£000

£000

£000

449,661

250,817

26,309

144,020

870,807

21,159

3,993

22,742

23,624

71,518

-

-

-

(12,698)

(12,698)

1,704

1,218

(2,922)

-

-

Ar 31 Gorffennaf 2018

472,524

256,028

46,129

154,946

929,627

Prisiad (i)

379,584

229,472

-

-

609,056

92,940

26,556

46,129

154,946

320,571

472,524

256,028

46,129

154,946

929,627

Dibrisio cronedig
Ar 1 Awst 2017

24,860

16,976

-

98,579

140,415

Cost am y flwyddyn

10,223

6,833

-

20,919

37,975

-

-

-

(12,698)

(12,698)

Ar 31 Gorffennaf 2018

35,083

23,809

-

106,800

165,692

Gwerth llyfr net
Ar 31 Gorffennaf 2018

437,441

232,219

46,129

48,146

763,935

Ar 31 Gorffennaf 2017

424,801

233,841

26,309

45,441

730,392

Ychwanegiadau ar y gost
Gwarediadau
Prosiectau a gwblhawyd

Cost
Ar 31 Gorffennaf 2018

Dilëwyd wrth waredu

(i)

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.

(ii)

Mae rhai adeiladau penodol wedi’u hariannu 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.

(iii)

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

(iv)

£237m Rhydd-ddaliad a £221m Lesddaliad Hir oedd swm cario’r tir a’r adeiladau ar sail costau
hanesyddol ar 31 Gorffennaf 2018 (31 Gorffennaf 2017: £221m) a Phrydles Hir o £92m (31
Gorffennaf 2017: £92m).
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12. Buddsoddiadau Anghyfredol
Cyfunol
Buddsoddiadau Buddsoddiad
eraill
mewn
mentrau ar y
cyd

£000

Balans ar 1 Awst 2017
Ychwanegiadau
Cyfran o'r diffyg gweithredu
mewn cyd-fentrau
Trosglwyddiadau i fuddsoddiadau
cyfredol
Balans ar 31 Gorffennaf 2018

Cyfanswm

£000

£000

24,882
13,789

10,159
-

-

(1,513)

(15,000)
23,671

Prifysgol
Buddsoddiadau Buddsoddiad
eraill ecwiti mewn
mentrau ar y
cyd

Cyfanswm

£000

£000

£000

35,041
13,789

24,876
13,789

14,003
-

38,879
13,789

(1,513)

-

-

-

- (15,000)

(15,000)

8,646

32,317

23,665

14,003

(15,000)
37,668

Mae gan y Brifysgol fuddsoddiadau yn y canlynol:
Compound Semiconductor Centre (CSC) Limited
Yn ystod y flwyddyn, buddsoddwyd £360k yn ychwanegol yn y gyd-fenter hon gydag IQE plc mewn perthynas
â blaengyfrannau. Mae hynny'n golygu mai cyfanswm buddsoddiad y Grŵp ar ôl ei gyfran o ddiffygion
gweithredu yw £10,160k (2017 £9,800k) o flaengyfrannau a £5,476k (2017 £7,197k) o gyfrannau ecwiti (y
Brifysgol: £10,160k (2017 £9,800k) blaengyfrannau a £12,000k (2017 £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
2018, nid oes gan y cwmni unrhyw weithgareddau masnachu ac mae ganddo asedau net o £76,761
(£105,847 ar 31 Gorffennaf 2017).
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%, a Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro sy’n 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 £3,171k (2017 £2,961k).
Mae’n cael ei drin fel menter ar y cyd gan mai’r Brifysgol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro sy’n ei
gyd-reoli.
Mobeus
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i fuddsoddi £10m yng nghronfa Moebus Equity Partners IV, a buddsoddwyd
£3,429k ohono yn ystod y flwyddyn. Buddsoddiad ecwiti preifat yw hwn fydd yn cyfrannu at gronfa ad-dalu
bond, er mwyn ad-dalu'r bond cyfalaf o £300m yn 2055.
Blaendaliadau
Mae'r £14m o fuddsoddiadau ychwanegol yn ymwneud â blaendaliadau tymor penodol 18 mis sy'n
aeddfedu ym mis Ionawr 2020. Ar 31 Gorffennaf 2018, cafodd y buddsoddiadau hyn eu hystyried yn
fuddsoddiadau anghyfredol. Mae'r gwarediadau buddsoddi o £15m yn ymwneud â chyfrifon adneuo sydd â
chyfnod hysbysu o 370 diwrnod. Ar 31 Gorffennaf 2017, roedd hwn yn ddyledus ac yn cael ei ystyried yn
fuddsoddiad anghyfredol. Fodd bynnag, ar 31 Gorffennaf 2018, roedd yn ddyledus ymhen blwyddyn ac
felly’n cael ei ystyried yn fuddsoddiad cyfredol.
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13. Stociau
Cyfunol a’r Brifysgol
2018
£000
Preswylfeydd ac Arlwyo
Cynnal a Chadw
Adrannau Academaidd

2017
£000

85
75
73

114
68
53

233

235

14. Dyledwyr
Cyfunol

Prifysgol

2018
£000

2017
£000

2018
£000

2017
£000

1,081
36,022
180
45
8,205
15,917
(1,417)

1,487
31,316
233
41
12,283
10,854
650
(1,351)

1,081
36,022
180
45
7,926
15,863
611
(1,417)

1,487
31,316
233
41
12,283
10,544
600
650
(1,351)

60,033

55,513

60,311

55,803

1,415

861

1,415

861

61,448

56,374

61,726

56,664

2,000

2,000

2,000

2,000

63,448

58,374

63,726

58,664

Symiau sy’n ddyledus cyn pen blwyddyn:
Dyledwyr:
Ffioedd
Ymchwil
Gwobrau Rhagoriaeth y GIG
Llety
Dyledwyr Masnach
Arall
Swm sy'n ddyladwy o ymgymryd ag is-gwmni
Compound Semiconductor Centre Limited (i)
Namyn: darpariaeth ar gyfer colled
Rhagdaliadau
Symiau sydd i’w talu ar ôl mwy na blwyddyn:
Compound Semiconductor Centre Limited (ii)
Cyfanswm y Dyledwyr
(i)

Mae’r dyledwr dyledus < 1 flwyddyn o Compound Semiconductor Centre Limited
(CSC) ar 31 Gorffennaf 2017 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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14. Dyledwyr (parhad)
Cyfunol a’r Brifysgol

Ar 31 Gorffennaf, dyma oedran y ddarpariaeth ar gyfer colled ymhlith
dyledwyr:
Dros 6 mis ar ôl y dyddiad dyledus

Dyma’r symudiad ar y ddarpariaeth ar gyfer colled dyledwyr:
Ar 1 Awst
Dyledwyr a gafodd eu dileu yn ystod y flwyddyn
Addasiadau yn y ddarpariaeth
Ar 31 Gorffennaf

2018
£’000

2017
£’000

1,417
1,417

1,351
1,351

2018
£’000

2017
£’000

1,351
(713)
779
1,417

1,217
(457)
591
1,351

2018
£’000
2,470
2,068
4,538

2017
£’000
2,188
5,557
7,745

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

Llai na 3 mis ar ôl y dyddiad dyledus
Dros 3 mis ar ôl y dyddiad dyledus

15. Buddsoddiadau
Cyfunol a’r Brifysgol

Buddsoddiad tymor byr mewn cyfrannau
Bondiau tymor byr
Buddsoddiadau tymor byr eraill
Blaendaliadau tymor byr

2018
£000

2017
£000

95,963
53,822
46,092
125,000

123,822
62,536
22,517
120,000

320,877

328,875

£6,853k (2017 £11,765k) oedd y cynnydd yng ngwerth teg buddsoddiadau presennol 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 2018 0.9% oedd y gyfradd llog gyfartalog wedi'i phwysoli ar gyfer y blaendaliadau cyfradd
sefydlog hyn (2017 1.00%) 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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16. Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ymhen blwyddyn
Cyfunol
2018
£000
Credydwyr masnach
Mân gredydwyr
Absenoldeb cyflogai cronedig
Nawdd cymdeithasol a threthi eraill
Croniadau ac incwm gohiriedig
Grantiau cyfalaf gohiriedig
Incwm gohiriedig arall
Grantiau a chontractau ymchwil ymlaen llaw
Gwasanaethau eraill a ddarparwyd
Benthyciad Banc Lloyds (Nodyn 17(i))
Benthyciad Banc Brenhinol yr Alban (Nodyn 17(ii))
Benthyciadau Buddsoddi i Arbed (Nodyn 17(iv))
Symiau sy’n ddyledus i is-fentrau

15,006
7,265
9,671
7,020
17,627
11,367
3,708
33,325
23,019
1,232
700
258
130,198

2017
£000
8,513
7,151
8,655
6,642
21,288
7,103
310
31,082
20,093
1,104
700
258
112,899

Prifysgol
2018
£000
14,982
6,549
9,671
7,015
17,625
11,367
3,708
33,325
23,019
1,232
700
258
129,451

2017
£000
8,467
6,354
8,655
6,622
21,260
7,103
310
31,082
20,093
1,104
700
258
37
112,045

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

Benthyciad Banc Lloyds (i)
Benthyciad Banc Brenhinol yr Alban (ii)
Bond Cyhoeddus (iii)
Benthyciadau Buddsoddi i Arbed (iv)

(i)

2018
£000

2017
£000

8,098
4,375
293,480
513
306,466

9,330
5,075
293,370
776
308,551

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
Rhwng dwy a phum mlynedd
Dros bum mlynedd

£1,232k
£6,539k
£1,559k

(2017:£1,104k)
(2017:£5,694k)
(2017:£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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17. 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
Rhwng dwy a phum mlynedd
Dros bum mlynedd

£700k
£2,800k
£1,575k

(2017:£700k)
(2017:£2,800k)
(2017:£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 addaladwy yn llawn ym mis Chwefror 2055. Mae llog yn daladwy ar gyfradd cwpon o 3.1%.

(iv)

Mae benthyciad arbed arian heb log Buddsoddi-i-Arbed Llywodraeth Cymru yn ad-daladwy
mewn rhandaliadau erbyn 31 Mawrth 2020 fel a ganlyn:
Cyn pen blwyddyn
Rhwng dwy a phum mlynedd

£258k
£513k

(2017:£258k)
(2017:£776k)

18. Offerynnau Ariannol
Cyfunol
Mae gan y Brifysgol yr offerynnau ariannol canlynol sy’n
seiliedig ar bunnoedd sterling:
Nodyn

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

Asedau ariannol sy'n offerynnau dyled ac sy’n cael eu
mesur ar gost wedi ei hamorteiddio
Symiau derbyniadwy masnach
Symiau derbyniadwy eraill
Buddsoddiadau mewn blaendaliadau
tymor byr
Rhwymedigaethau ariannol sy’n cael eu mesur ar gost wedi
ei hamorteiddio
Bond cyhoeddus
Benthyciadau
Credydwyr masnach
Croniadau
Credydwyr masnach eraill

2018
£000

2017
£000

195,877

208,875

195,877

208,875

14
14

7,869
54,164

12,363
44,840

15

125,000

120,000

187,033

177,203

293,480
15,176
15,006
98,717
7,265

293,370
17,243
8,513
88,531
7,151

429,644

414,808

15

17
16/17
16
16
16
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19. Darpariaeth Pensiwn
Cyfunol a’r Brifysgol
Rhwymedigaeth Rhwymedigaethau
i ariannu diffyg
buddion
yn y Pensiwn
diffiniedig
USS
(Nodyn 21)

£'000

Ar 1 Awst
Defnyddiwyd yn y flwyddyn
Ychwanegiadau / (gostyngiadau)
Dad-ddirwyn disgownt
Ar 31 Gorffennaf

£'000

2018
Cyfanswm
Darpariaeth
Pensiwn

2017
Cyfanswm
Darpariaeth
Pensiwn

£'000

£'000

51,395
(3,688)
715
971

51,890
(3,350)
-

103,285
(3,688)
(2,635)
971

110,467
(3,580)
(4,476)
874

49,393

48,540

97,933

103,285

Diffyg USS
Mae’r ymrwymiad i ariannu'r diffyg yn y gorffennol ar Gynllun Pensiwn y Brifysgol (USS) yn codi o’r
rhwymedigaeth gytundebol 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 gytundebol wrth asesu gwerth
y ddarpariaeth hon. Mae manylion pellach ar y prisiad diweddaraf o'r cynllun yn nodyn 21.

20.

Cronfeydd gwaddol wrth gefn
Cyfunol a’r Brifysgol

Balans cyfalaf wrth agor
Incwm cronedig

Gwaddolion newydd
Incwm am y flwyddyn
Gwariant
Cynnydd yng ngwerth y farchnad
Balans wrth gau
Cynrychiolir hynny gan:
Cyfalaf
Incwm cronedig

Anghyfyngedig
Parhaol
£000

Cyfyngedig
Parhaol
£000

Cyfanswm
Parhaol
£000

Cyfyngedig
Gwariadwy
£000

2018
Cyfanswm
£000

2017
Cyfanswm
£000

2,131
1,201

18,282
8,228

20,413
9,429

1,161
2,135

21,574
11,564

19,694
10,575

3,332

26,510

29,842

3,296

33,138

30,269

-

17

17

13

30

582

87
(82)
5

682
(405)
277

769
(487)
282

73
(80)
(7)

842
(567)
275

874
(935)
(61)

93
3,430

885
27,689

978
31,119

71
3,373

1,049
34,492

2,348
33,138

2,235
1,195
3,430

19,789
7,900
27,689

22,024
9,095
31,119

1,365
2,008
3,373

23,389
11,103
34,492

21,574
11,564
33,138
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20. Cronfeydd gwaddol wrth gefn (parhad)

Dadansoddiad yn ôl math o ddiben:
Cronfa Apêl
Cadeiryddion
Darlithoedd
Cronfeydd Caledi
Ysgoloriaethau
Gwobrau
Ymchwil
Cyffredinol

Anghyfyngedig
Parhaol
£000

Cyfyngedig
Parhaol
£000

Cyfanswm
Parhaol
£000

Cyfyngedig
Gwariadwy
£000

2018
Cyfanswm
£000

2017
Cyfanswm
£000

9
3,421

68
10,562
808
1,547
7,265
2,411
1,181
3,847

68
10,562
808
1,556
7,265
2,411
1,181
7,268

437
296
36
1,961
643

68
10,562
808
1,993
7,561
2,447
3,142
7,911

66
10,079
775
1,919
7,279
2,347
2,791
7,882

3,430

27,689

31,119

3,373

34,492

33,138

Dadansoddiad fesur ased:
Buddsoddiadau asedau cyfredol
- cyfrannau
- bondiau
- arall
- unedau buddsoddi
Arian parod a chyfatebol i arian
parod

52
1,119
27,112
6,209

20,809
3,508
3,570
5,251

34,492

33,138

21. 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:

USS
Y GIG
CUPF
LGPS
NEST

2018
£’000
27,922
1,919
10,264
358
6
40,469

2017
£’000
26,162
2,047
11,055
372
5
39,641

715

4,144

41,184

43,785

Sicrwydd lleiafrif ariannu’r USS
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21. 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 buddion yn seiliedig ar gyflog pensiynadwy terfynol ar
gyfer aelodau Cyflog Terfynol (bellach ar gau i ymgeiswyr newydd) a Buddion 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 actiwarïaidd 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. Oherwydd hynny, mae’n cyfrif y cynllun fel pe bai’n
gynllun cyfraniad diffiniedig fel sy’n ofynnol gan FRS 102(28).
Felly, 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 19 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 actiwarïaidd.
Roedd y prisiad actiwarïaidd tair blynedd diweddaraf o'r cynllun ar 31 Mawrth 2014 (dyddiad y prisiad).
Mae'r prisiad ar 31 Mawrth 2017 wedi'i adolygu gan y Panel Arbenigol ar y Cyd a gyflwynodd ei
ganfyddiadau ym mis Medi 2018. Ar hyn o bryd, mae USS yn ymgynghori ag aelodau am gyfraddau
uwch o gyfraniadau a allai arwain at gynyddu cyfradd cyfraniad y cyflogwyr o 18% i 24.9%.
Prisiad 2014 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 tair blynedd drwy 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. prisiad cyfradd llog), cyfraddau cynnydd mewn cyflog a phensiynau a chyfraddau tybiedig
marwolaethau. Roedd y rhagdybiaethau ariannol yn deillio o gynnyrch y farchnad ar ddyddiad y prisio.
Cafodd addasiad "premiwm risg chwyddiant" ei gynnwys drwy dynnu 0.2% o’r chwyddiant a awgrymwyd
yn y farchnad oherwydd lefel hanesyddol uchel o chwyddiant a awgrymir gan fondiau’r llywodraeth.
I gyfrifo'r gofynion technegol, tybiwyd mai 5.2% y flwyddyn fyddai’r llog, byddai twf cyflog yn 2.6% (CPI)
ym mlwyddyn1, CPI + 1% ym mlwyddyn 2 a byddai RPI+1% wedi hynny a phensiynau yn cynyddu CPI.
Dyma sut y defnyddiwyd tablau marwoldeb safonol:
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’r marwolaethau hyn yn rhoi adlewyrchiad rhesymol o brofiad 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 wrth ymddeol yn 65 oed:
Gwryw (benywod) sy’n 65 mlwydd oed ar hyn o bryd 24.2 (26.3) mlynedd
Gwrywod (benywod) sy'n 45 oed ar hyn o bryd
26.2 (28.6) mlynedd
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21. Cynlluniau Pensiwn (parhad)
Ar y dyddiad prisio £41,604m oedd gwerth asedau’r cynllun a £46,900m oedd gwerth gofynion
technegol y cynllun, gan olygu bod 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.
O dan reoliadau’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 gofynion technegol yn ymwneud yn y bôn â rhwymedigaethau’r gwasanaeth yn y gorffennol a
lefelau ariannu, ond mae 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 gofynion
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.
Ar ddyddiad y prisiad roedd y cynllun yn darparu Buddion Gyrfa wedi’u Hailbrisio (CRB) ar gyfer aelodau
newydd ers 2011, a buddion cyflog ar gyfer aelodau a ymunodd cyn y dyddiad hwnnw. 16% oedd
cyfradd cyfraniad y cyflogwr oedd 16% 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
Buddion Gyrfa wedi’u Hailbrisio ar y cyflog pensiynadwy hyd at £55k y flwyddyn yn ogystal â buddion
eraill ar sail Cyfraniadau Diffiniedig. Cynyddodd cyfraniadau gweithwyr i 8% 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 fwy na 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 bod angen arian ychwanegol ar ffurf cyfraniadau uwch, lle gallai
gwarged, efallai, gael ei ddefnyddio i leihau gofynion cyfraniad yn yr un modd.
Nodir y materion sensitif ynghylch y prif ragdybiaethau a ddefnyddir i fesur rhwymedigaethau'r cynllun ar
sail darpariaethau technegol fel ar ddyddiad y prisiad tair blynedd ddiwethaf isod:

Rhagdybiaeth
Adenillion ar fuddsoddiad
(cyfradd y disgownt)
Cyfradd disgownt ymhen
20 mlynedd
Cyfradd chwyddiant RPI
Mae aelodau’n byw’n
hirach nag a dybiwyd

Newid mewn
Rhagdybiaeth

Effaith ar y cynllun

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

Gostyngiad o 0.25%

Cynnydd o £0.8 biliwn

Cynnydd o 0.5%

Gostyngiad o 0.25%
Cynnydd o 0.25%

Cynnydd o £1.1 biliwn
Cynnydd o £0.8 biliwn

Cynnydd o 2.1%
Cynnydd o 1.9%

1 flwyddyn yn hirach

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 actiwarïaidd nesaf y cynllun.
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21. Cynlluniau Pensiwn (parhad)
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.
Fodd bynnag, er mwyn bodloni'r amcan ariannu tymor hir o fewn lefel cyfraniadau y mae'n ystyried byddai
cyflogwyr yn fodlon gwneud, 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 wrth gynnal 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 2018, roedd gan USS dros 190,000 o aelodau gweithredol ac roedd gan y Brifysgol 4,247
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 a
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 buddion 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 buddion diffiniedig hyn yn cael eu hariannu’n allanol a’u contractio allan o ddarpariaeth
pensiwn yr Ail Bensiwn Gwladol (S2P).
Cynhaliwyd y prisiad actiwarïaidd 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 o 20% i’r CUPF o gyflogau pensiynadwy (LGPS 27.7% yn ogystal â chyfandaliad o £1.2m). 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.
Diweddarwyd yr amcangyfrif o brisiad y ddau gynllun buddion-diffiniedig ar 31 Gorffennaf 2018 gan
actiwarïaid cymwysedig. Mae’r datgeliadau FRS 102 a nodir isod yn seiliedig ar y diweddariad hwnnw o’r
prisiad.
Mae dyfarniad diweddar gan yr Uchel Lys mewn perthynas â Banc Lloyds CCC wedi egluro bod rhaid i gynllun
pensiwn Lloyds Bank wneud yn siŵr bod buddion pensiwn GMP yn gyfartal rhwng cyflogwyr gwahanol rywiau,
gan olygu bod rhwymedigaethau ychwanegol i’r cynllun. Gallai’r dyfarniad hwn fod â goblygiadau i’r Brifysgol
o ran y cynlluniau CUPF ac LGPS. Rydym yn ystyried bod dyfarniad y llys yn cynrychioli diwygiad i’r cynllun ar
gyfer buddion pensiwn mewn perthynas â gwasanaeth yn y gorffennol. Cyfrifir y rhain wrth iddynt ddigwydd
felly maent yn cael eu hystyried yn ddigwyddiad ôl-fantolen nad yw’n achosi addasiad gan fod y dyfarniad
wedi digwydd ar ôl diwedd blwyddyn y Brifysgol. Nid yw effaith y dyfarniad ar y Brifysgol wedi’i phennu eto,
ond gallai gynyddu rhwymedigaethau gros y cynlluniau CUPF a LGPS ac arwain at dâl cynyddraddol am
wasanaeth yn y gorffennol ar y datganiad incwm yn 2018/19.
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21. Cynlluniau Pensiwn (parhad)
Tybiaethau
Y tybiaethau ariannol a ddefnyddiwyd i gyfrifo rhwymedigaethau'r cynllun o dan FRS102 yw:
CUPF
LGPS
CUPF
LGPS
Ar 31
Ar 31
Ar 31
Ar 31
Gorffennaf Gorffennaf Gorffennaf Gorffennaf
2018
2018
2017
2017
% y flwyddyn % y flwyddyn % y flwyddyn % y flwyddyn

Chwyddiant Prisiau (RPI)
Chwyddiant Prisiau (CPI)
Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau
Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau a delir
Cynnydd i bensiynau gohiriedig cyn ymddeol
Cyfradd y gostyngiad

3.3
2.2
2.7
2.2
2.2
2.7

3.2
2.1
3.1
2.1
2.1
2.8

3.1
2.0
2.5
2.0
2.0
2.5

3.1
2.0
3.0
2.0
2.0
2.6

Y rhagdybiaeth fwyaf arwyddocaol nad yw’n ariannol yw’r lefel dybiedig o hirhoedledd. Mae'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
Ar 31
Ar 31
Gorffennaf Gorffennaf
2018
2018

Pensiynwyr – gwrywaidd
Pensiynwr – benywaidd
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) gwrywaidd
Nad ydynt yn bensiynwyr (45 oed ar hyn o bryd) benywaidd

CUPF
Ar 31
Gorffennaf
2017

LGPS
Ar 31
Gorffennaf
2017

21.2
23.8

23.1
25.8

22.3

24.2

22.4

24.0

24.7

27.2

24.7

27.1

Gwerth teg ar
31 Gorffennaf
2018
2018
CUPF
LGPS
£m
£m

Asedau’r cynllun

Yr asedau yn y cynllun oedd:
Ecwitïau
Bondiau
Arall
Cyfanswm asedau
Rhwymedigaethau’r cynllun
Diffyg yn y cynllun – rhwymedigaeth pensiwn net a
gofnodwyd mewn darpariaethau pensiwn (Nodyn 19)
Cost gwasanaethu gyfredol
Treuliau gweinyddol
Cyfanswm y tâl gweithredu:
Dadansoddiad o'r swm a godir ar y llog sy'n daladwy/a
gredydwyd i incwm cyllid arall
Cost llog
Cyfanswm elw a cholled tâl cyn didyniadau ar gyfer treth
Dadansoddiad o incwm cynhwysfawr arall:
Colled ar rwymedigaethau
Cyfanswm y tâl i incwm cynhwysfawr arall cyn didyniadau
ar gyfer treth

21.3
23.9

23.0
25.7

Gwerth teg ar 31
Gorffennaf
2017
2017
CUPF
LGPS
£m
£m

131.9
65.0
9.0
205.9

20.4
6.5
4.1
31.0

129.5
63.9
1.7
195.1

22.4
4.0
2.4
28.8

(249.7)

(35.8)

(239.8)

(36.0)

(43.8)

(4.8)

(44.7)

(7.2)

9.8
0.5
10.3

0.4
0.4

10.5
0.6
11.1

0.4
0.4

1.1
11.4

0.2
0.6

1.0
12.1

0.3
0.7

(2.5)

(1.5)

(6.1)

(4.6)

8.9

(0.9)

6.0

(3.9)
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21. Cynlluniau Pensiwn (parhad)
Ar 31 Gorffennaf
2018
2018
Ar 31 Gorffennaf
CUPF
LGPS
2018
2018
£m
£m
CUPF
LGPS
£m
£m7.2
44.7

21. Cynlluniau Pensiwn (parhad)

Ar 31 Gorffennaf
2017
2017
Ar 31 Gorffennaf
CUPF
LGPS
2017
2017
£m
£m
CUPF
LGPS
£m
£m
47.7
12.8

Dadansoddiad o symudiadau mewn diffyg:
Diffyg ar ddechrau'r flwyddyn
Dadansoddiad
o fudd-daliadau
symudiadau mewn
diffyg:
Cyfraniadau neu
a delir
gan y Brifysgol
(9.8)
(1.5)
(9.0)
(1.7)
Diffyg
ar
ddechrau'r
flwyddyn
44.7
7.2
47.7
12.8
Cost gwasanaethu gyfredol
10.3
0.4
11.1
0.4
Cyfraniadau neu fudd-daliadau a delir gan y Brifysgol
(9.8)
(1.5)
(9.0)
(1.7)
Taliadau cyllid eraill
1.1
0.2
1.0
0.3
Cost
gwasanaethu
gyfredol
10.3
0.4
11.1
0.4
(Enillion)
/ colled mewn
incwm cynhwysfawr arall
(2.5)
(1.5)
(6.1)
(4.6)
Taliadau cyllid eraill
1.1
0.2
1.0
0.3
Diffyg ar ddiwedd y flwyddyn
43.8
4.8
44.7
7.2
(Enillion) / colled mewn incwm cynhwysfawr arall
(2.5)
(1.5)
(6.1)
(4.6)
Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth presennol
Diffyg
ar ddiwedd y flwyddyn
43.8
4.8
44.7
7.2
rhwymedigaethau:
Gwerth
presennol
y
rhwymedigaethau
ar
ddechrau’r
Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth presennol
flwyddyn
239.8
36.0
233.0
39.3
rhwymedigaethau:
Cost
gwasanaeth
(net o gyfraniadau
aelodau)
9.8
0.4
10.5
0.4
Gwerth
presennolcyfredol
y rhwymedigaethau
ar ddechrau’r
Cyfraniadau aelodau gwirioneddol (gan gynnwys
flwyddyn
239.8
36.0
233.0
39.3
cyfraniadau
tybiannol)
0.2
0.1
0.2
0.1
Cost
gwasanaeth
cyfredol (net o gyfraniadau aelodau)
9.8
0.4
10.5
0.4
Cost
llog
6.0
0.9
5.5
0.9
Cyfraniadau
aelodau gwirioneddol (gan gynnwys
(Enillion) / colled
actiwarïaidd
0.7
(0.3)
(2.4)
(3.2)
cyfraniadau
tybiannol)
0.2
0.1
0.2
0.1
Taliadau
(6.8)
(1.3)
(7.0)
(1.5)
Cost
llog buddion gwirioneddol
6.0
0.9
5.5
0.9
Gwerth presennol
y rhwymedigaethau ar ddiwedd y
(Enillion)
/ colled actiwarïaidd
0.7
(0.3)
(2.4)
(3.2)
249.7
35.8
239.8
36.0
flwyddyn buddion gwirioneddol
Taliadau
(6.8)
(1.3)
(7.0)
(1.5)
Gwerth
presennol
y rhwymedigaethau
ar ddiwedd
y
Dadansoddiad
o symudiadau
yng ngwerth
teg asedau'r
249.7
35.8
239.8
36.0
flwyddyn
cynllun
Gwerth teg yr asedau
ar ddechrau'r
flwyddyn
195.1
28.8
185.3
26.5
Dadansoddiad
o symudiadau
yng ngwerth
teg asedau'r
Incwm
4.9
0.7
4.5
0.6
cynllunllog ar asedau
Enillion teg
actiwarïaidd
3.2
1.2
3.7
1.4
Gwerth
yr asedauararasedau
ddechrau'r flwyddyn
195.1
28.8
185.3
26.5
Cyfraniadau
a delir gan y Brifysgol
9.8
1.5
9.0
1.7
Incwm
llog argwirioneddol
asedau
4.9
0.7
4.5
0.6
Cyfraniadau
aelodauar
gwirioneddol
(gan gynnwys
Enillion actiwarïaidd
asedau
3.2
1.2
3.7
1.4
cyfraniadau tybiannol)
0.2
0.1
0.2
0.1
Cyfraniadau
gwirioneddol a delir gan y Brifysgol
9.8
1.5
9.0
1.7
Taliadau buddion
gwirioneddol
(6.8)
(1.3)
(7.0)
(1.5)
Cyfraniadau
aelodau
gwirioneddol (gan gynnwys
Treuliau
(0.5)
(0.6)
cyfraniadau tybiannol)
0.2
0.10.2
0.1Taliadau
buddion
gwirioneddol
(6.8)
(1.3)
(7.0)
(1.5)
Gwerth teg yr asedau ar ddiwedd y flwyddyn
205.9
31.0
195.1
28.8
Treuliau
(0.5)
(0.6)
Gwerth
teg
yr
asedau
ar
ddiwedd
y
flwyddyn
205.9
31.0
195.1
28.8
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 ariannol
ddaeth i ben
Y flwyddynneu
a ddaeth
i ben
Nid yw asedau CUPF a LGPS yn cynnwys unrhyw rai o offerynnau
y Brifysgol,
unrhyw
ar 31 Gorffennaf
ar 31 Gorffennaf
eiddo a ddefnyddir gan y Brifysgol.
2018 a ddaeth
2018i benY flwyddyn
2017 a ddaeth
2017 i ben
Y flwyddyn
ar 31 Gorffennaf
ar 31 Gorffennaf
CUPF
LGPS
CUPF
LGPS
2018
2018
2017
2017
£m
£m
£m
£m
CUPF
LGPS
CUPF
LGPS
£m4.9
£m0.7
£m4.5
£m0.6

Gwir enillion ar asedau'r cynllun
Incwm llog ar asedau’r cynllun
Gwir
enillion
ar asedau'r cynllun
Enillion
asedau
Incwm llog ar asedau’r cynllun
Enillion asedau

3.2
4.9
8.1
3.2

1.2
0.7
1.9
1.2

3.7
4.5
8.2
3.7

8.1

1.9

Cyfunol a’r Brifysgol
Ymrwymiadau y contractiwyd iddynt ar 31 Gorffennaf

8.2
2018
£000
2018
£000
14,705

2.0
2017
£000
2017
£000
11,398

Ymrwymiadau y contractiwyd iddynt ar 31 Gorffennaf

14,705

11,398

22. Ymrwymiadau Cyfalaf
Cyfunol a’r Brifysgol

22. Ymrwymiadau Cyfalaf
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1.4
0.6
2.0
1.4
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23. Trafodion Gyda Phartïon Cysylltiedig
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, ac mae ei manylion isod:
Sefydliad
Airbus Group Endeavr Wales

Aelod o'r Cyngor
neu uwch-swyddog
Yr Athro K Holford

BBSRC

Ms J Juillerat

Y Cyngor Prydeinig

Yr Athro C Riordan

Arolwg Daearegol Prydain

Mr D Simpson

Cyngor Caerdydd

Yr Athro A Coffey
Mr M Leighfield
Ms H Cooke
Mr M Leighfield
Ms H Cooke

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
Cardiff Students’ Union Services
Limited

Incwm
£000
276

Gwariant
£000
-

Dyledwr
£000
51

Credydwr
£000
-

-

4

-

-

132

157

-

2

18

-

-

-

-

2,052

-

4

2

3,702

-

212

-

109

-

-

37

-

-

-

8,458

7,286

1,670

505

-

5

-

-

286

486

120

27

-

-

-

Cynllun Pensiwn Prifysgol Caerdydd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r
Fro
Gwirfoddoli Caerdydd

Ms L Phillips

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Ms J Sadgrove

Adran Busnes, Ynni a Strategaeth
Ddiwydiannol

Yr Athro C Riordan

22

EPSRC

Yr Athro K Holford

25

-

-

-

Coleg Gŵyr, Abertawe

Y Barnwr R Singh

1

2

-

-

Sefydliad Arweinyddiaeth Addysg
Uwch

Yr Athro C Riordan

-

59

-

-

Y Comisiwn Cyflog Byw

Ms J Sadgrove

-

1

-

-

Yr Eglwys Fethodistaidd (Rhif
Cofrestru fel Elusen 1136358)

Y Parchedig Ganon
G Powell

-

4

-

-

Amgueddfa Cymru

Dr C Bell

105

53

-

-

NCUB, Grow Value for Wales

Ms L Phillips

-

5

-

-

NERC

Ms J Juillerat

29

65

2

-

Grŵp Russell
Coleg 6ed Dosbarth Catholig Dewi
Sant
STFC

Yr Athro C Riordan

-

75

-

-

25

-

-

-

Yr Athro K Holford

2,558

-

5

-

Prifysgol Abertawe

Dr C Bell

3,381

3,141

1,120

613

The Conversation UK Ltd

Yr Athro C Riordan

-

15

-

-

Bwrdd UCAS

-

181

-

-

-

18

-

-

Prifysgolion y DU

Yr Athro C Riordan
Yr Athro S Palmer
Ms J Sadgrove
Yr Athro S Palmer

-

174

-

-

Prifysgol Warwick

Yr Athro S Palmer

261

63

18

1

UpRising

Yr Athro K Holford
Dr C Bell
Mr R Aggarwal
Yr Athro C Riordan

-

12

-

-

4

17

4

-

15,417

656

5,928

32

UCEA

Canolfan Mileniwm Cymru
Llywodraeth Cymru

Mr L Richards
Ms H Cooke

Mr M Leighfield

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

DATBLYGU
CYNALIADWY

Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd
Unedig yw’r cynllun ar gyfer sicrhau dyfodol
gwell a mwy cynaliadwy i bawb.
Maen nhw’n mynd i’r afael â’r heriau byd-eang sy’n
ein hwynebu, gan gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â
thlodi, yr hinsawdd, diraddio amgylcheddol, ffyniant, a
heddwch a chyfiawnder. Fel un o lofnodwyr Cytundeb
y Gymdeithas Amgylcheddol ar gyfer Prifysgolion a
Cholegau, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i alinio a
mapio ei gweithgareddau i’r nodau perthnasol.
Yn y adroddiad hwn mae eiconau oddi fewn i bob
adran yn erbyn y nod perthnasol. Mae rhagor o
wybodaeth am y nodau yn:
www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/

Y flwyddyn a ddaeth i ben
ar 31 Gorffennaf 2018
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