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Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yw Conservatoire
Cenedlaethol Cymru ac mae’n un o ddarparwyr blaenllaw’r DU o ran
hyfforddiant ymarferol arbenigol a hyfforddiant seiliedig ar
berfformiad ym maes cerddoriaeth, drama a phroffesiynau
cysylltiedig eraill. Mae’r Coleg yn rhoi hyfforddiant sy’n galluogi
myfyrwyr i ddarganfod eu hunigoliaeth artistig eu hunain ac sy’n
helpu i lunio dyfodol eu dewis yrfaoedd.

Coleg Merthyr Tudful
Mae’r Coleg yn cael dylanwad mawr ar economi rhanbarth Blaenau’r
Cymoedd drwy roi mynediad at sgiliau a chymwysterau sylfaenol a
lefel uwch. Mae natur alwedigaethol ei gyrsiau yn adlewyrchu
arferion ac amodau presennol y byd proffesiynol.

Grŵp Prifysgol De Cymru

Prifysgol De Cymru
Fel un o brifysgolion newydd mwyaf cyffrous Prydain a sefydliad
pwysig ym maes addysg uwch, mae Prifysgol De Cymru yn denu
cymysgedd cosmopolitanaidd o fyfyrwyr o fwy na 120 o wledydd.

Mae Prifysgol De Cymru yn anarferol yn yr ystyr ei bod yn cyfuno’r
rhychwant mwyaf o ddarpariaeth â’r mynediad ehangaf at addysg.
Mae’n cynnwys ystod lawn o gymwysterau, o astudiaethau PhD i
raddau sylfaen. Mae rhychwant y pynciau yn cynnwys yr holl
bynciau STEM, o beirianneg awyrennau i fathemateg i gyfrifiadureg
a chemeg, i’r diwydiannau creadigol, iechyd ac addysg.

Cydnabyddir Prifysgol De Cymru fel pwerdy ym maes ymchwil
gymhwysol a ddefnyddir i lywio penderfyniadau allweddol. Fel
melin drafod ar bolisi cyhoeddus, mae’r Brifysgol yn cynnig cyngor
annibynnol i’r llywodraeth, diwydiant a chyflogwyr ledled y DU ym
maes iechyd, addysg, twf economaidd, polisi cymdeithasol, a
llywodraethu. Drwy hyn gall roi llwyfan i syniadau a thrafodaethau â
chyrff megis Cydffederasiwn Diwydiant Prydain, Sefydliad Joseph
Rowntree a NESTA.

Adeilad ATRiuM, Campws Caerdydd

Tŷ Crawshay, Campws Pontypridd 

Campws Pontypridd, Glyntaf
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Prifysgol De Cymru

dechnegol ei natur, ond serch hynny maent yn gerrig milltir pwysig i’r
Brifysgol. Mae ansawdd deallus Prifysgol De Cymru wedi cael ei
gydnabod drwy arian grant gan y llywodraeth a’r cyngor ymchwil ar
gyfer ei hymchwil, clod i unigolion drwy Gynllun y Cymrodorion
Addysgu Cenedlaethol a CASE, ac yn y ganmoliaeth gyhoeddus gan
arweinwyr megis Carolyn Fairbairn, Cyfarwyddwr Cyffredinol
Cydffederasiwn Diwydiant Prydain a’r arweinydd busnes Syr Terry
Matthews, a agorodd ein menter cyfnewid busnes ar ddechrau’r
flwyddyn academaidd.

Mae ein hymchwil wedi llywio ymarfer proffesiynol, o hydradu
cleifion ysbyty, i safbwynt Llywodraeth Cymru ar broblem gamblo yn
ein cymunedau. Y ganmoliaeth fwyaf arwyddocaol yw’r ganmoliaeth
gan ein myfyrwyr. Cododd Prifysgol De Cymru 4% yn yr Arolwg
Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn 2018. Mae’r cynnydd hwn, sef y mwyaf
ymhlith prifysgolion Cymru, yn deillio o waith systematig ym mhob
rhan o’r Brifysgol i wrando ar fyfyrwyr ac ymateb i’w hanghenion.

Mae cynnydd o’r fath yn cydnabod cyfeiriad strategol Prifysgol De
Cymru, wedi’i ategu gan ei phrif gynllun academaidd a’i chynllun
profiad myfyrwyr, a chydymdrech y staff ym mhob rhan o’r Brifysgol,
boed hwy’n staff academaidd neu’n staff cymorth, i sicrhau bod y
Brifysgol yn gweithredu fel cymuned.

Mae gan brifysgol, yn ôl ei natur, gysylltiadau dwfn ac eang â’r byd
ehangach. Rydym wedi cael dylanwad yn y cyd-destun economaidd
a’r cyd-destun cymdeithasol. Rydym yn dangos hyn yn y ffordd rydym
yn ymgysylltu â myfyrwyr o bedwar ban byd a’r mentrau mawr megis
ein datblygiad yn Ne Dubai, yr hwb awyrofod byd-eang yng nghanol
diwydiant hedfan y byd.

Daw ein myfyrwyr o gymunedau yn ein cymoedd a’n dinasoedd, fel y
byddem yn ei ddisgwyl i brifysgol ranbarthol fwyaf De-ddwyrain
Cymru. Maent yn cymysgu ac yn astudio â myfyrwyr o bedwar ban
byd, gan rannu safbwyntiau a herio confensiynau wrth iddynt ehangu
eu gorwelion a datblygu eu trylwyredd deallusol.

Mae cymuned myfyrwyr Prifysgol De Cymru a welwn ar y llwyfan
graddio ac yn y ddarlithfa, yn yr ystafell seminar ac yn y mannau
cymdeithasol, yn hynod amrywiol o ran oedran, cefndir,
personoliaeth, a chenedligrwydd. Bydd pob un o’r myfyrwyr hynny ar
eu hennill mewn rhyw ffordd neu’i gilydd ar ôl eu profiad o fod yn y
brifysgol ym Mhrifysgol De Cymru. Rydym yn falch o drawsnewid
bywydau, a hynny’n llythrennol.

Adeiladu ar Lwyddiant

Erys marchnad addysg uwch yn dra anwadal a gelyniaethus o hyd.
Mae ystumio’r farchnad o ganlyniad i bolisi Llywodraeth y DU yn
Lloegr wedi arwain at ddiffyg cydbwysedd mawr rhwng y galw
gormodol i fynd i’r sefydliadau tariff uchel, fel y’u gelwir, a
phrifysgolion eraill sy’n wynebu heriau wrth recriwtio. Nid Cymru
sydd wedi creu’r polisi, ond mae prifysgolion yng Nghymru yn bodoli
ac yn recriwtio yn y sefyllfa sydd ohoni. Mae diwygiadau blaengar a
synhwyrol i drefniadau cyllido myfyrwyr yng Nghymru, a
ddatblygwyd drwy Adolygiad Diamond, yn parhau i gael eu rhoi ar
waith, a hynny’n gwbl briodol.

Fodd bynnag, mae dyletswydd ar sefydliadau unigol i gymryd camau
cyfrifol i sicrhau eu bod yn barod ar gyfer eu dyfodol eu hunain. Yn
ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Prifysgol De Cymru wedi
ymgymryd â rhaglen fawr o gysoni ein cyrsiau a’n campysau o’r
newydd er mwyn sicrhau y gallwn gyflwyno’r cynnig gorau mewn
marchnad gystadleuol nad oes modd ei hosgoi. Drwy’r
penderfyniadau anodd ond angenrheidiol hyn, rydym wedi llwyddo i
ailffurfio’r ffordd rydym yn gweithredu er mwyn sicrhau bod ein
hadnoddau wedi’u trefnu’n unol ag anghenion ein myfyrwyr.

Yn hollbwysig, mae Prifysgol De Cymru yn cael budd o’r camau rydym
yn eu cymryd i sicrhau bod y Brifysgol yn sefydlog yn ariannol ac y
gall gadw ei rhyddid i fuddsoddi er mwyn datblygu darpariaeth
academaidd.

Pan ddaeth Prif Weinidog Cymru a Sam Warburton, capten y Llewod
ac arweinwyr timau pêl-droed rhyngwladol dynion a merched Cymru
ynghyd i agor ein Parc Chwaraeon ar ei newydd wedd ym mis Ionawr,
roedd yno stori. Gall Prifysgol mewn sefyllfa ariannol gadarn
fuddsoddi, er mwyn gwireddu breuddwyd o adeiladu cyfleuster o’r
fath safon, o’i hadnoddau ei hun y mae wedi’u gwarchod yn ofalus.

Mae angen y fath fuddsoddi yn y farchnad er mwyn cynnig cyrsiau
atyniadol i fyfyrwyr, cynnig profiad sy’n wirioneddol o’r radd flaenaf
yn eu hastudiaethau, a chreu ein partneriaethau unigryw â
chwaraeon ar y lefel uchaf a thrwy ein cyfrifoldeb dinesig i’r gymuned
ehangach lle rydym yn byw ac yn chwarae. Fel gyda’r Brifysgol
ehangach, mae llwyddiant yr hyn a gynigir gan Brifysgol De Cymru
ym maes chwaraeon yn cael ei greu drwy’r cyfuniad hollbwysig o
uchelgais ac adnoddau.

Mae ein henw da fel Prifysgol yn dibynnu ar yr hyn y mae eraill yn ei
ddweud amdanom. Mae canmoliaeth o’r fath yn academaidd ac yn

Bu hon yn flwyddyn o gynnydd sylweddol ac atgyfnerthu hollbwysig i Brifysgol De Cymru. Yn wyneb y farchnad
fwyaf ansefydlog erioed mae Prifysgol De Cymru wedi parhau i fuddsoddi yn ei myfyrwyr a’i staff.

Yr Athro Julie Lydon OBE
Is-Ganghellor

Gareth Williams 
Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr 



Mae Prifysgol De Cymru yn cydweithio â’r
cwmni technoleg byd-eang Thales 

i gynllunio canolfan ragoriaeth newydd
ar gyfer diogelwch digidol a

seiberddiogelwch.
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Prifysgol De Cymru

Yn y bôn, erbyn 2020, rydym am i Brifysgol De Cymru fod yn
adnabyddus am ddysgu a borthir gan ymchwil o’r radd flaenaf mewn
meysydd dethol, am y datblygiad rydym yn ei gynnig o ran
cyflogaeth a gyrfaoedd i’n graddedigion, ac am ein staff rhagorol sy’n
cynnig dysgu ysbrydoledig, addysg a chymorth i fyfyrwyr sy’n deillio
o ysgolheictod, ymholi ac ymgysylltu â’r byd ehangach.

Yn ystod 2017-18, aethom ati gyda phwrpas, cyflymder ac egni i
ddatblygu gweithgareddau a phrosiectau newid creadigol, arloesol
ac uchelgeisiol er mwyn gwireddu ein gweledigaeth. Dros yr ychydig
dudalennau nesaf, amlinellwn groestoriad o’r ymdrechion hyn er
mwyn tynnu sylw at ein cyflawniadau a’n cynnydd sylweddol, gan
gynnwys y rhai a fydd yn dwyn ffrwyth yn y flwyddyn academaidd
bresennol neu yn y dyfodol.

Datganiad Strategol

Er mwyn cyflawni hyn, rydym wedi nodi tri nod strategol cyffredinol
rydym bellach yn canolbwyntio arnynt drwy’r Brifysgol gyfan:

Ein Myfyrwyr
•  Rhaglenni o ansawdd uchel
•  Llwybrau dilyniant clir
•  Addysgu ysbrydoledig mewn amgylcheddau ysgogol
•  Cymorth rhagorol
•  Sgiliau a phrofiad gyrfa

Ein Hymchwil Gymhwysol ac Arloesedd
•  Ymchwil nodedig
•  Diwylliant o greadigrwydd, darganfod ac arloesi
•  Addysgu sy’n cael ei lywio gan ymchwil
•  Gwybodaeth, profiadau a syniadau a rennir â phartneriaid

Ymgysylltu
•  Cyfleoedd dysgu uwch hygyrch
•  Sbardun i dwf economaidd a chyfiawnder cymdeithasol
•  Rhoi cyfle i dalentau a doniau ein cymunedau
•  Partneriaethau rhyngwladol adeiladol

Ym Mhrifysgol De Cymru, ein diben craidd yw ychwanegu gwerth at fyfyrwyr, drwy ymchwil gymhwysol ac
arloesedd, a thrwy ymgysylltu ag economi a chymdeithas ein rhanbarth a’r byd ehangach. Mae’r diben hwn yn
llywio ein gweledigaeth, ein nodau strategol, a’r ffordd rydym yn canolbwyntio ar ein gweithgareddau a’u
cyflawni drwy ein Cynllun Academaidd.

Ein Gweledigaeth
“Y Brifysgol o ddewis yng Nghymru a thu hwnt ar gyfer myfyrwyr, sefydliadau a
chymunedau sy’n gwerthfawrogi addysg sy’n canolbwyntio ar alwedigaethau ac
ymchwil gymhwysol sy’n darparu datrysiadau i broblemau sy’n effeithio ar gymdeithas
a’r economi.”
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•  Parhaodd Prifysgol De Cymru i ddatblygu ei Chynghrair Strategol â 
cholegau addysg bellach mawr y rhanbarth. Gan weithio gyda 
Choleg Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg y 
Cymoedd, Coleg Gwent a Choleg Merthyr Tudful (sy’n rhan o grŵp 
Prifysgol De Cymru), mae’r Cynghrair hwn yn ymestyn dros dde 
Cymru er mwyn darparu addysg bellach ac uwch ar 38 o gampysau 
a llu o leoliadau yn y gymuned i fwy na 98,000 o ddysgwyr. Gyda 
throsiant cyfun o £380 miliwn, mae’r Cynghrair yn gyfrwng pwerus i
ddatblygu a chyflwyno dull gweithredu cydlynol integredig i 
ranbarth sy’n parhau i wynebu ardaloedd lle mae cryn amddifadedd 
materol a chymdeithasol, gan gynnwys tangyflawni addysgol.

•  Cafodd y ddarlithwraig PDC Beth Pickard ei gwneud yn Gymrawd 
Addysgu Cenedlaethol i gydnabod ei gwaith gyda phobl ag 
anableddau.

•  Dangosodd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr y cynnydd mwyaf 
gan unrhyw brifysgol yng Nghymru.

•  Mae Prifysgol De Cymru wedi dechrau ar brosiect mawr mewn 
partneriaeth â Choleg Gwent a Chyngor Dinas Casnewydd i 
ddatblygu “Cwr Gwybodaeth Casnewydd” a fydd yn codi uchelgais 
a chyrhaeddiad addysgol drwy gynnig llwybrau dilyniant clir o 
addysg ôl-16 i addysg uwch, yn y lle cyntaf, yng Nghasnewydd, ac 
wedyn yn y rhanbarth ehangach.

Edrych ymlaen:

•  Mae Cynllun Profiad Myfyrwyr Prifysgol De Cymru yn parhau i gael 
ei roi ar waith, gan ganolbwyntio ar daith “llwyddiant myfyriwr”; 
bydd themâu sylfaenol uchelgais, cysylltedd, priodweddau 
graddedigion a dull o ddysgu sy’n canolbwyntio ar weithredu a 
datrys problemau yn parhau i fod yn y cynllun hwn.

•  Caiff cyfleusterau newydd eu datblygu i gefnogi’r gwaith o 
ddatblygu gweithgareddau dysgu ac addysg ac ymchwil Ysgol 
Fusnes Prifysgol De Cymru ar Gampws Pontypridd.

•  Bydd Prifysgol De Cymru yn agor ei drysau yn Ne Dubai, gan 
gyrraedd cerrig milltir y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth â 
Chorfforaeth Dinas Hedfan Dubai (DACC) sydd o dan 
berchenogaeth Llywodraeth Dubai, i sefydlu canolfan peirianneg 
cynnal a chadw awyrennau yn ardal economaidd De Dubai er 
mwyn ateb y galw am beirianwyr hedfan ardystiedig yn Dubai a
rhanbarth ehangach y Gwlff. Llofnodwyd y cytundeb gan Sheikh 
Ahmed bin Saeed Al Maktoum, llywydd Awdurdod Hedfan Sifil
Dubai a chadeirydd a phrif weithredwr Cwmni a Grŵp Hedfan 
Emirates, a’r Athro John Andrews, Dirprwy Ganghellor Prifysgol 
De Cymru. Cafodd y fenter ei datblygu gyda chefnogaeth lawn a 
gweithredol Llywodraeth Cymru a Llywodraeth EM.

Ein Myfyrwyr

Er mwyn denu a chadw myfyrwyr talentog, rydym yn cynnig
rhaglenni unigryw ynghyd â chynnwys gwahanol lle y bo’n briodol ac
mewn addysgeg a modd addysgu. Rydym yn canolbwyntio ar
gwricwlwm sy’n hyrwyddo dysgu gweithredol a throchi, gan
atgyfnerthu ein defnydd o dechnolegau a derbyn arfer gorau er
mwyn galluogi hyn. Mae ein dysgu yn seiliedig ar efelychiad; sy’n
cyfuno ein profiad a’n harbenigedd helaeth a feithrinwyd drwy
ddefnyddio clinigau arbenigol, labordai, astudiaethau achos a
briffiadau byw.

Mae gennym record ardderchog o ran galluogi pobl ifanc a myfyrwyr
aeddfed i gymryd rhan mewn addysg uwch, a chreu llwybrau sy’n
hwyluso’r cyfnod pontio sydd ei angen i gyflawni hyn. Rydym yn
cymryd ein cyfrifoldeb i wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr o bob
cefndir o ddifrif ac, yn benodol, i roi mynediad i fyfyrwyr nad oes
ganddynt gynrychiolaeth ddigonol, sy’n astudio ar gyfer gradd fel yr
aelod cyntaf o’u teulu i wneud hynny o bosibl, neu o gymunedau
economaidd-gymdeithasol isel.

Un ffocws pwysig i’n gwaith yw sicrhau bod ein myfyrwyr yn graddio
gyda mantais unigryw a chystadleuol sy’n eu galluogi i ddangos y
rhinweddau a werthfawrogir gan gyflogwyr a bod ein staff
academaidd yn cynnig profiadau dysgu ac addysgu ardderchog sy’n
cael eu llywio gan ymgysylltu â chyflogwyr drwy ymchwil ac ymarfer.

Ymhlith y cyflawniadau nodedig a’r cynnydd yn 2017-18 roedd y
canlynol:

•  Ymunodd Prif Weinidog Cymru a Sam Warburton, capten Llewod 
Prydain ac Iwerddon, a thimau rheoli timau pêl-droed rhyngwladol 
dynion a merched Cymru i agor Parc Chwaraeon Prifysgol De Cymru
ar ei newydd wedd. Mae’r cyfleuster hwn yn cynnig cyfleusterau o’r
radd flaenaf, gan gynnwys yr unig gae 3G maint llawn parhaol dan 
do yng Nghymru.

•  Mae’r to cyntaf o fyfyrwyr yn Academi Seiberddiogelwch 
Genedlaethol Prifysgol De Cymru, yr un gyntaf o’i fath yng 
Nghymru a menter bwysig i’r DU, wedi graddio’n llwyddiannus. Mae 
wedi’i lleoli yng Nghampws Dinas Casnewydd Prifysgol De Cymru 
ac mae’n parhau i ehangu’n gyflym er mwyn helpu i ateb y galw am
sgiliau yn y sector seiberddiogelwch.

"Mae Prifysgol De Cymru yn gymuned
academaidd gadarn sy’n dod â nifer o
wledydd a nifer o gredoau ynghyd drwy
ymrwymiad cyffredin i drawsnewid
bywydau drwy wybodaeth ac addysg."

Y Gwir Anrhydeddus a Gwir Barchedig yr Arglwydd Williams o
Ystumllwynarth, Canghellor Prifysgol De Cymru
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Prifysgol De Cymru

Yn agosach at adref, mae ymchwil i fanteision diwylliannol cyfryngau
Cymru gan yr Athro Ruth McElroy wedi rhoi sylfaen dystiolaeth i
ddatblygu polisi ar y cyfryngau yng Nghymru sydd wedi arwain at
gynnydd sylweddol yn yr hyn a gynhyrchir gan y cyfryngau yng
Nghymru.

Mae Prifysgol De Cymru yn rhoi gwerth ar ymchwil sy’n gwneud
cyfraniad pwysig i economi a chymdeithas y rhanbarth. Mae enw da
gennym am fod yn rhan o bartneriaethau ymchwil cydweithredol â
sefydliadau yn y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector
er mwyn ymateb i’w heriau a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i
fywydau pobl.

Gyda chymorth Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Wybodaeth (KESS),
gweithiodd y fyfyrwraig PhD Dr Jane Davies yn agos gyda’r cwmni
gofal iechyd lleol Huntleigh Healthcare i ddangos y gellid defnyddio
technoleg newydd fel dull hyfyw o sgrinio ar gyfer clefyd
cardiofasgwlaidd yn y coesau.

Mae KESS a gefnogir gan arian Ewropeaidd wedi galluogi 30 o
fyfyrwyr ymchwil i ymateb i heriau allanol gyda’n partneriaid.

Gan edrych i’r dyfodol, mae’r Brifysgol yn datblygu nifer o
bartneriaethau strategol newydd i ystyried sut y gallwn gael mwy o
ddylanwad yn y cymunedau lle rydym wedi ein lleoli. Rydym am
weithio mor agos â phosibl gyda phartneriaid er mwyn sicrhau bod
ein hymchwil o fudd i sefydliadau megis cynghorau bwrdeistref sirol,
byrddau iechyd, yr amgueddfeydd a’r parciau cenedlaethol.

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Wybodaeth 2 (KESS II) yn rhaglen
sgiliau lefel uwch i Gymru gyfan a ariennir yn rhannol gan raglen
gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru.

Mae’n annog graddedigion o safon i weithio ar nifer o brosiectau
ymchwil ar y cyd (PhD ac MRes) gyda sefydliadau bach a chanolig yng
Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd ac mae’n para rhwng 2016 a 2021.
Mae’n rhaid i’r ymchwil a wneir drwy’r prosiect fod yn gydwedd ag un
o Bedwar Maes Her Fawr Llywodraeth Cymru, sef Gwyddorau Bywyd
ac Iechyd, Uwch Beirianneg a Deunyddiau, Carbon Isel, Egni a’r
Amgylchedd a TGCh a’r Economi Ddigidol. Bydd Prifysgol De Cymru
yn cefnogi hyd at 64 o brosiectau PhD ac MRes dros oes y rhaglen.

Ein Hymchwil ac Arloesedd

Fel sefydliad, rydym yn targedu buddsoddiad ym maes ymchwil ac
arloesedd at y meysydd lle cawn fàs critigol; gan fanteisio ar y
cryfderau sydd gennym eisoes a pharhau â’n Fframwaith Rhagoriaeth
Ymchwil ochr yn ochr â chefnogi ymchwil ymarferwyr a
phartneriaerthau â diwydiant. Yn ogystal â chyfranogi yn y
cwricwlwm i raddedigion drwy gymhwyso prosesau meddwl yn
feirniadol ac yn greadigol ac ymholi gwerthfawrogol, mae ein ffocws
ymchwil yn arwain at gyfleoedd Cyrsiau a Addysgir i Raddedigion a
Chyrsiau Ymchwil i Raddedigion sy’n cefnogi ein hamgylchedd
ymchwil a’n henw da ym maes ymchwil ac sy’n denu myfyrwyr a
rhanddeiliaid i weithio gyda ni mewn ffyrdd mwy creadigol.

O dechnoleg i iechyd, a diwylliant i droseddu, mae Prifysgol De Cymru
yn parhau i ymateb i heriau a chyfleoedd mwyaf y byd, gan gynnig
budd a chael effaith lle y mae angen hynny fwyaf. Mae hyn yn golygu
canolbwyntio ein hymchwil ar ymateb i heriau go iawn yn y byd gan
arwain at fuddiannau economaidd a chymdeithasol i bobl Cymru a
thu hwnt.

Mae ein hymchwil yn effeithio’n uniongyrchol ar bobl a diwylliannau
ym mhob cwr o’r byd.

Er enghraifft, mae ymchwil i systemau cyfiawnder newydd gan y
troseddegwr, yr Athro Ali Wardak, wedi arwain at newid yng
nghyfraith Affganistan gan ei Gweinyddiaeth Gyfiawnder. Mae
mewnwelediadau sy’n deillio o ymchwil yn y gymuned dros nifer o
flynyddoedd wedi arwain at fodel cyfiawnder newydd a dreialwyd yn
llwyddiannus mewn gwahanol rannau o Affganistan.

Mae cydweithio â chwmnïau awyrofod lleol hefyd wedi rhoi cyfle i’n
hymchwil gael ei chymhwyso’n fyd-eang; mae ymchwil arloesol i
gyfathrebu symudol wedi cael ei chynnwys mewn system newydd
fawr a ddefnyddir ym mhob rhan o’r Lluoedd Arfog Prydeinig gan fod
milwyr yn wynebu heriau o ran ymdrin yn ddibynadwy â’r doreth o
ddata a ddarperir gan gyfarpar cudd-wybodaeth a goruchwyliaeth
modern.
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Edrych ymlaen:

•  Bydd y cyn-Brif Weinidog Syr John Major a Shami Chakrabarti yn 
traddodi’r darlithoedd mawr cyntaf yng nghyfres Dewisiadau 
Byd-eang 2018-19.

•  Bydd Prifysgol De Cymru yn cynnal ei gwobrau effaith ymchwil 
cyhoeddus cyntaf, er mwyn cydnabod y bartneriaeth rhwng 
ymchwilwyr prifysgol a’n partneriaid allanol.

•  Bydd Prifysgol De Cymru yn cynnal sesiwn gyda Phwyllgor 
Economi’r Cynulliad Cenedlaethol ar ei gwaith ar dwf economaidd 
yng Nghymru.

•  Bydd Prifysgol De Cymru yn chwarae rôl greiddiol yn y Cynghrair 
Hyfforddiant Doethurol ar y cyd â phrifysgolion eraill yn y DU fel 
rhan o grŵp cenhadaeth Cynghrair y Prifysgolion.

Ymgysylltu

Mae gan Brifysgol De Cymru genhadaeth ddiffiniol tuag at ffyniant a
lles y cymunedau rydym yn byw ynddynt ac yn eu gwasanaethu.
Rydym yn sefydliad pwysig yn economi De Cymru a thu hwnt ac mae
gennym ymrwymiadau datganedig i "feithrin doniau a chyfoeth ein
cymunedau", gan greu "cyfleoedd dysgu uwch hygyrch" a bod yn
"gatalydd ar gyfer twf economaidd a chyfiawnder cymdeithasol".
Rydym yn ymrwymo ymhellach drwy ein hymchwil a’n haddysgu i
fynd i’r afael â’r problemau sy’n effeithio ar gymdeithas a’r economi yn
ein rhanbarth a thu hwnt. Hefyd, rydym yn ceisio ymgysylltu
rhyngwladol adeiladol sy’n seiliedig ar gyd-fuddiant.

Mae Prifysgol De Cymru yn parhau i chwarae rôl weithredol, ochr yn
ochr â phrifysgolion eraill yn y rhanbarth, yng ngwaith Partneriaeth
Dysgu, Sgiliau ac Arloesedd De-ddwyrain Cymru sy’n canolbwyntio ar
ddatblygu potensial cymdeithasol ac economaidd De-ddwyrain
Cymru drwy gefnogi pobl a busnesau er mwyn sicrhau rhanbarth
ffyniannus â pherfformiad uchel sy’n ysgogi mewnfuddsoddi.

Cyflwynodd Prifysgol De Cymru gryn dipyn o hyfforddiant Datblygiad
Proffesiynol Parhaus (DPP) i unigolion a sefydliadau yn y sector
cyhoeddus.

Fel rhan o’i rhaglen Dewisiadau Byd-eang trefnodd Ysgol y
Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ddarlithoedd cyhoeddus
gan nifer o arweinwyr, gan gynnwys llysgenhadon a gweinidogion
cabinet. Daeth 1,000 o westeion i ddigwyddiadau Dewisiadau Byd-
eang, gan gynnwys llawer o golegau ac ysgolion ledled De Cymru.

Mae cytundeb Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £1.2
biliwn rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a deg 
arweinydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhoi pwerau ac 
adnoddau i bartneriaid lleol ddatgloi twf economaidd sylweddol
ledled y rhanbarth. Mae Prifysgol De Cymru yn chwarae rôl lawn a
gweithredol â phrifysgolion ledled y rhanbarth i gynorthwyo’r cyrff
hyn i gydgysylltu prosesau gwneud penderfyniadau, cyfuno
adnoddau a gweithio’n fwy effeithiol gyda busnesau lleol er mwyn
sicrhau hyd at 25,000 o swyddi newydd a denu £4 biliwn o
fuddsoddiad ychwanegol gan y sector preifat.

Cynhaliodd Prifysgol De Cymru gyfarfodydd a digwyddiadau
ymgysylltu ar gyfer Gweithlu Cymoedd Llywodraeth Cymru, a bydd
yn cyhoeddi ymchwil ar ddatblygiadau yn y dyfodol ym mlaenau’r
cymoedd.
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Prifysgol De Cymru

Blwyddyn yn y Brifysgol 

Prifysgol De Cymru oedd partner swyddogol Tîm Cymru yng Ngemau’r
Gymanwlad eleni – cymerodd aelodau o’r staff, myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr
ran ar bob lefel yn y gwaith o baratoi athletwyr ar gyfer y Gemau.

Cafodd y fyfyrwraig Tina Taylor ei henwi’n Ddysgwr y Flwyddyn: Ôl-
gofrestru, yng Ngwobrau 2018 i Fyfyrwyr y Nursing Times.

Dyfarnwyd bron £1m i’r Ganolfan Peirianneg Fodurol a Systemau Pŵer i’w
fuddsoddi mewn ymchwil i dechnoleg fatri at ddefnydd y diwydiant
modurol.

Mae’r Ysgol Ffilm a Theledu sydd newydd ei lansio gan Brifysgol De Cymru
yn ganolbwynt i fyfyrwyr sydd am weithio yn y sectorau ffilm a theledu
yng Nghymru.
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Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan Brifysgol De Cymru yn
datgelu nad yw chwarter y bobl sy’n gamblo yn cydnabod eu bod yn
gamblwyr.

Cytunodd Prifysgol De Cymru ar bartneriaeth â Hoci Cymru er mwyn helpu
i ddatblygu’r gamp, a chynyddu nifer y chwaraewyr.

Lansiwyd rhaglen gwasanaethau ariannol i raddedigion er mwyn helpu 35
o’r graddedigion gorau i aros yng Nghymru neu ddychwelyd i Gymru i gael
profiad gyda chyflogwyr da – ac ennill gradd Meistr.

Mae Prifysgol De Cymru - Cyfnewid, a noddir gan Barclays, yn hwb busnes
newydd sy’n cyfateb anghenion SMEs i sgiliau’r byd academaidd.



Staff-lywodraethwr Etholedig
Angela Lewis

Enwebeion y Bwrdd Academaidd
Yr Athro Diana Wallace

Aelodau cyfetholedig y Bwrdd Gweithredol
Yr Athro Helen Langton (tan 31 Mai 2018)
Huw Williams

Clerc Bwrdd y Llywodraethwyr
William Callaway

Ers diwedd y flwyddyn, gwelwyd y newidiadau canlynol i Fwrdd y
Llywodraethwyr:

Aelodau newydd a benodwyd o 1 Awst 2018:

Raj Aggarwal 
Yr Athro Sara Owen
Mishan Wickremasinghe

Aelodau sydd wedi cwblhau eu cyfnod yn y swydd:
Dr John Graystone
Yr Athro Diana Wallace

Aelodau’r Pwyllgor Archwilio
Chris Freegard (Cadeirydd)
Alison Phillips
Yr Athro Michael Gunn
Steve Blake (aelod cyfetholedig)
Dr John Graystone (aelod cyfetholedig)

Aelodau Bwrdd y Llywodraethwyr

Llywodraethwyr Annibynnol
Gareth Williams (Cadeirydd)
Sandra Spray (Dirprwy Gadeirydd)
Yr Athro David Baker
John Derrick
Graham Edwards
Chris Freegard OBE
Clare Hudson
Debbie Jones (o 1 Ebrill 2018)
Hélène Mansfield OBE
Tony Morgan
Alison Phillips
Chris Sutton
Michael Stevens
Jemma Terry

Llywodraethwyr Cyfetholedig
Yr Athro Michael Gunn
Louise Evans

Is-Ganghellor
Yr Athro Julie Lydon (Is-Ganghellor)

Myfyriwr-lywodraethwr
Megan Wilson
Ollie Britten

Aelodau’r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau
Tony Morgan (Cadeirydd)
Gareth Williams
Sandra Spray
Yr Athro Julie Lydon
Yr Athro David Baker
Hélène Mansfield
Chris Sutton
Michael Stevens
Louise Evans

12

Datganiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018

Prifysgol De Cymru



13www.decymru.ac.uk  

Agorodd estyniad gwerth £15m i Barc
Chwaraeon Prifysgol De Cymru ac mae’n
cynnwys yr unig gae 3G maint llawn dan

do mewn prifysgol yng Nghymru.
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Prifysgol De Cymru

Nod ein Cynllun Academaidd yw adeiladu ar yr hyn sydd gennym
eisoes sy’n unigryw o ran yr astudiaethau academaidd a gynigiwn a
hyrwyddo arfer gorau a welir yn glir yn ein holl gampysau. Bydd y
pwyslais ar ddysgu sy’n seiliedig ar gyfranogiad ac efelychiad
gweithredol ar gyfer cyflogaeth yn yr 21ain Ganrif a ategir gan
ymchwil â ffocws o ansawdd uchel yn llywio ein prosesau gwneud
penderfyniadau mewn perthynas â’n rhaglenni academaidd, ein
partneriaethau strategol, ein trefniadau staffio a’n hamgylcheddau
dysgu.

Yn 2017/18 mae llawer o brifysgolion yn Lloegr yn codi £9,250 am
astudiaethau llawn amser i fyfyrwyr y DU a’r UE. Yng Nghymru,
capiwyd y ffi ar £9,000 ac ni fydd unrhyw gynnydd mewn ffioedd o
2018/19 ymlaen er mwyn adlewyrchu chwyddiant. Mae’r dirwedd
hon, sy’n newid o hyd, ynghyd ag effeithiau eraill megis Brexit, yn creu
heriau gan fod gennym ffrwd incwm wastad o bosibl ond ein bod yn
dal i wynebu pwysau chwyddiant sylweddol o ddyfarndaliadau cyflog
i’r staff, costau ychwanegol y cynllun pensiwn, a chwyddiant
cyffredinol. Gan fod costau staff yn cyfrif am 61.5% o gyfanswm y
gwariant blynyddol, mae parhau i reoli nifer y staff a lefelau cyflog yn
hollbwysig o hyd o ran perfformiad ariannol y Grŵp.

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru wedi lleihau’r cyllid
premiwm a ddyrannwyd i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru er
mwyn ariannu darpariaeth lefel conservatoire. Mae’r lleihad wedi cael
ei liniaru’n rhannol drwy gynhyrchu incwm ac arbed costau ac roedd
gan y Coleg warged bach ar gyfer y flwyddyn. Mae Llywodraeth
Cymru wedi cynnal adolygiad o gyllido darpariaeth conservatoire a’r
celfyddydau perfformio yng Nghymru. Cafodd yr adroddiad ei
gyhoeddi’n ddiweddar, a’i groesawu gan Grŵp y Brifysgol.

Datganiadau Ariannol Blynyddol
Mae’r datganiadau ariannol blynyddol yn cynnwys canlyniadau ar
gyfer y Brifysgol ynghyd â chanlyniadau ei his-gwmnïau. Manylir ar
brif elfennau’r Grŵp ar dudalen 3.

Perfformiad Ariannol 2017/18

               Mae incwm wedi cynyddu ychydig, o 0.2% i £184.5m.

               Mae cyfanswm y gwariant cyn eitemau eithriadol wedi 
               cynyddu 1.1% i £176.6m.

               Mae’r Gwarged Gweithredu wedi gostwng £1.6m i £7.9m.

               Mae arian parod a gynhyrchwyd o weithrediadau wedi 
           cynyddu £17.0m i £30.5m.

               Mae asedau net wedi cynyddu £33.4m i £94.1m.

Cafodd eitem eithriadol o £3m ei chydnabod yn y datganiadau
ariannol er mwyn adlewyrchu lleihad pellach mewn gwerth ar gyfer
Campws Caerllion ar ôl i Bwyllgor Cynllunio Cyngor Casnewydd
wrthod y cynllun datblygu hybrid.

Adolygiad Ariannol 2017/18

Prif Amcanion
Mae prif amcanion y Brifysgol, yn unol ag adran 124 o Ddeddf
Diwygio Addysg 1988 (fel y’i diwygiwyd), yn ymwneud â darparu
addysg uwch, addysg bellach a chynnal gwaith ymchwil. Yn ogystal â
hynny, mae’r Brifysgol hefyd yn cynnal gweithgareddau eraill i
gefnogi’r prif amcanion hynny. Mae’r rhain yn cynnwys trosglwyddo
gwybodaeth, ymgynghoriaeth a darparu gwasanaethau llety, arlwyo
a chynadledda.

Strategaeth Ariannol
Nod ein strategaeth ariannol yw sicrhau hyfywedd a chynaliadwyedd
grŵp y Brifysgol (y Grŵp) yn yr hirdymor drwy greu amgylchedd
gweithredu lle mae’r staff yn atebol ac yn gyfrifol am warchod ein
hadnoddau yn effeithlon ac yn effeithiol.

Rydym yn parhau â’n trefniadau rheoli ariannol llwyddiannus ac yn
adeiladu arnynt er mwyn ymateb i’r cyfleoedd a’r heriau sy’n
gysylltiedig â thirwedd addysg uwch sy’n gynyddol newidiol. Er
mwyn gwneud hyn, byddwn yn cynhyrchu’r arian parod sydd ei
angen i gefnogi ein rhaglenni strategol a’n gallu i gynnal a gwella ein
seilwaith. Byddwn yn rheoli costau, gwneud penderfyniadau
strategol cadarn ar weithgareddau sy’n unol â Chynllun Strategol y
Brifysgol.

Mae’r Grŵp wedi nodi’r dangosyddion perfformiad allweddol
canlynol y mae’n eu monitro fel rhan o’i strategaeth ariannol.
Dengys perfformiad dros y tair blynedd diwethaf:

Cymarebau ariannol 2017/18          2016/17          2015/16    
allweddol fel % o Incwm % %                       %

Gwarged Gweithredu 4.3 5.2 7.2             

Gwarged/(Diffyg) 2.6                     3.2 4.4

EBITDA 14.4 14.9 16.3                 

Cost Staff 58.9 58.6 56.6  

Er gwaethaf amgylchedd economaidd heriol a chystadleuol, mae’r
Grŵp wedi perfformio’n dda, gan ddangos perfformiad ariannol da o
flwyddyn i flwyddyn.

Rhagolygon Ariannol
Rydym yn rhagweld y bydd sicrhau twf yn nifer y myfyrwyr yn y
marchnadoedd hynod gystadleuol yma ac yn rhyngwladol yn heriol.
Mae’n hanfodol ein bod yn gallu parhau i ddenu a chadw myfyrwyr
talentog o’r DU a thramor er mwyn cynnal ein gweithgareddau
ysgolheigaidd mewn ystod amrywiol o ddisgyblaethau academaidd.
Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn cynnig rhaglenni unigryw y bydd
myfyrwyr yn wirioneddol awyddus i’w hastudio; gan gynnig cynnwys
sy’n wahanol i’n cystadleuwyr lle y bo’n briodol ac mewn addysgeg a’r
dull addysgu.
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•  Mae ffioedd dysgu wedi cynyddu £3.6m i £133.2m yn bennaf o 
ganlyniad i gynnydd yn nifer y myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir a’r 
ffioedd a nodir ar gyfer myfyrwyr llawn amser o’r DU a’r UE.

• Mae grantiau gan y Corff Cyllido wedi gostwng £1.3m o ganlyniad i 
ddiddymu’r cyllid uno yn raddol.

•  Mae grantiau a chontractau ymchwil wedi cynyddu £0.7m. Mae hyn  
yn adlewyrchu cynnydd yn y cyllid i gefnogi prosiectau 
megis y Ganolfan Datblygu Digidol Genedlaethol, 
Y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symudol a Datblygol a 
datblygu ymchwil o’r radd flaenaf mewn Systemau Integredig 
Hyblyg - Flexis.  

• Mae incwm arall wedi gostwng £2.3m. Mae effaith nifer y grantiau a
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn yn cyfrannu at y gostyngiad hwn.

•  Mae costau staff fel canran o’r incwm yn 58.9% o gymharu â 58.6%
yn 2016/17. O flwyddyn i flwyddyn, mae’r ganran hon wedi cynyddu
oherwydd y cynnydd o hyd mewn chwyddiant a thaliadau pensiwn
uchel yn erbyn ffrwd incwm sydd wedi aros yn ddigyfnewid.

•  Er bod nifer y staff CALl wedi lleihau o 74, gyda lleihad cyfatebol 
mewn costau gweithredu staff, yn gyffredinol mae costau staff wedi 
cynyddu £0.7m, yn bennaf oherwydd y cyfraniad ychwanegol a
dalwyd i Gronfa Bensiwn Rhondda Cynon Taf fel rhan o’r cynllun i 
leihau diffyg pensiwn y Brifysgol.

•  Mae costau gweithredu eraill o £49.2m wedi cael eu rheoli yn ystod 
y flwyddyn academaidd gyda chynnydd bach o £0.4m o gymharu
â’r flwyddyn diwethaf. Mae hyn yn adlewyrchu gallu’r Brifysgol i 
wneud arbedion effeithiol sydd wedi cael eu gwrthbwyso â 
gwariant ychwanegol mewn ymchwil a grantiau eraill.

Rhoddion a
gwaddolion

Incwm buddsoddi

Incwm arall

Grantiau a
chontractau ymchwil

Grantiau gan 
y corff cyllido

Ffioedd dysgu a
chontractau addysg
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Buddsoddi Cyfalaf
Rydym wedi parhau i fuddsoddi o flwyddyn i flwyddyn yn ein
seilwaith cyfalaf a’n cyfarpar. Yn ystod y flwyddyn academaidd hon,
rydym wedi gwario £20.0m ar gyfleusterau i wella’r profiad i’n
myfyrwyr a’u llwyddiant academaidd. Mae’r meysydd allweddol o
fuddsoddiad yn ystod y flwyddyn yn cynnwys:

• Parhau â’r buddsoddiad gwerth £5.3m i ddatblygu cyfleusterau’r 
Parc Chwaraeon, gan gynnwys cae pêl-droed 3G maint llawn dan 
do a chyfarpar camera arbenigol.

•  £6.1m ar wella Seilwaith Rhwydweithio TG y Brifysgol
•  £2.1m o fuddsoddiad yn y campws newydd yn Dubai, gan gynnwys

cyfarpar hedfan.
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Llif arian parod a chyllido
Mae’r Grŵp wedi cynhyrchu llif arian parod o £30.5m o
weithgareddau gweithredu (2017 £13.5m).

Mae’r sefyllfa o ran cronfeydd net (balansau arian parod a balansau
wedi’u buddsoddi llai benthyciadau banc) wedi cynyddu o £21.7m i
£31.7m. Mae hyn yn cynnwys benthyciadau banc hirdymor o
£64.5m (2017 £67.9m). Mae’r benthyciadau yn ddarostyngedig i
gyfamodau ariannol, y cydymffurfiwyd â phob un ohonynt yn ystod
y flwyddyn.

Mae’r Grŵp yn dal £96.2m (2017 £89.6m) o falansau arian parod a
buddsoddiadau byrdymor. Mae’r balansau hyn wedi’u buddsoddi
gyda nifer o fanciau a chymdeithasau adeiladu yn y DU a thramor 
ac yng ngwarannau a bondiau corfforaethol llywodraeth y DU.

Pensiynau
Mae’r Grŵp yn rhan o dri chynllun pensiwn, Cynllun Pensiwn yr
Athrawon (TSS), Cronfa Bensiwn Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda
Cynon Taf (RCTPF) a Chynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS).

Ni fu modd nodi cyfran y sefydliad o’r asedau a’r rhwymedigaethau
sylfaenol mewn perthynas â TSS nac USS ac, fel y cyfryw, cyfrifir
amdanynt fel petaent yn gynlluniau cyfraniadau diffiniedig, ond o
dan SORP 2015 cyflwynwyd rhwymedigaeth o £169K er mwyn
ystyried y diffyg yn USS sy’n cael ei ad-dalu drwy gyfraniadau
ychwanegol y cytunwyd arnynt. Mae diffyg RCTPF wedi gostwng o
£130m i £110m, a hynny’n bennaf yn sgil trosglwyddo asedau
gwerth £8.2m yn derfynol o Gronfa Bensiwn Gwent Fwyaf.

Enillion yr Is-Ganghellor
Bwrdd y Llywodraethwyr sy’n gyfrifol am bennu cydnabyddiaeth yr
Is-Ganghellor, sy’n Brif Weithredwr Grŵp Prifysgol De Cymru, sy’n
cynnwys Coleg Merthyr Tudful a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama
Cymru.

Yn ei adolygiad yn 2017, mae Bwrdd y Llywodraethwyr, yn unol â
chyngor ei Bwyllgor Cydnabyddiaeth, wedi cadw cyflog yr Is-
Ganghellor yn £225,000.

Prif risgiau ac ansicrwydd
Mae’r Grŵp wedi nodi nifer o risgiau strategol lefel uwch y mae’n eu
monitro’n rheolaidd. Mae’r rhain yn cynnwys:

Cynaliadwyedd ariannol -- Gweithredu mewn marchnad
gystadleuol tu hwnt lle mae lefelau ffioedd dysgu wedi’u cyfyngu ac
mae gwariant yn agored i gynnydd mewn prisiau oherwydd
chwyddiant, mae’n bwysicach nag erioed bod modd cynhyrchu
digon o wargedion o arian parod er mwyn galluogi’r Brifysgol i
fuddsoddi’n strategol yn y profiad i fyfyrwyr, y seilwaith a’r staff.

Mae’r Grŵp yn lliniaru’r risg hon drwy weithredu’r strategaeth
ariannol. Mae hyn yn cynnwys ffocws ar hanfodion rheoli ariannol
gan sicrhau effeithlonrwydd trafodion a dealltwriaeth a
dadansoddiad o gyfraniad a ffactorau ysgogi busnes. Un elfen
allweddol o hyn yw’r broses o roi rhaglen drawsnewid ar waith,
gyda’r nod o adolygu proses busnes craidd y sefydliad. Un o ffrydiau
allweddol y rhaglen hon yw rhoi system gyllid newydd ar waith, a
aeth yn fyw ar 1 Awst 2016.

Enw da -- Gall safle’r Grŵp yn y tabl cynghrair effeithio ar recriwtio
myfyrwyr a staff ymchwil ac addysgu o safon. Er, nid ydym, hyd yma,
wedi gweld unrhyw effaith sylweddol, mae gennym ffocws strategol
ar fynd i’r afael â’r meysydd allweddol sy’n effeithio ar y safle hwn.

Recriwtio a chadw myfyrwyr -- Mae’r Grŵp wedi datgan ei
uchelgais i fod yn ddewis Brifysgol yng Nghymru a thu hwnt i
fyfyrwyr sy’n rhoi gwerth ar addysg â ffocws galwedigaethol ac
ymchwil gymhwysol. Mae codi’r cap ar niferoedd myfyrwyr yn
Lloegr a demograffeg myfyrwyr yn y dyfodol yn achosi ansicrwydd a
risg sylweddol o ran recriwtio myfyrwyr.

Nod ein Cynllun Academaidd yw adeiladu ar yr hyn sydd gennym
eisoes sy’n unigryw o ran yr astudiaethau academaidd a gynigiwn a
hyrwyddo arfer gorau a welir yn glir yn ein holl gampysau. At hynny,
rydym yn parhau i hyrwyddo brand Prifysgol De Cymru yn
rhyngwladol ac yn y DU ac yn chwilio am ffyrdd o wella profiad
myfyrwyr er mwyn gwella cyfraddau cadw cyffredinol.
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Bydd y Brifysgol yn dechrau cyflwyno
graddau ar gyfer myfyrwyr peirianneg

awyrofod fel partner allweddol yn
natblygiad newydd De Dubai yr

Emiraethau Arabaidd Unedig.
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proffesiynau, diwydiant a’r sector cyhoeddus. Rydym yn ymfalchïo’n
fawr yn y Brifysgol a’r hyn y mae wedi ei gyflawni, a hynny’n gyfiawn;
mae talentau ein myfyrwyr a’n staff wedi mynd â ni o’n man
cychwyn yng Nghasnewydd a Threfforest dros ganrif yn ôl i’n
sefyllfa bresennol fel un o’r prifysgolion mwyaf yn y DU.

Wrth weithredu ein strategaeth a hyrwyddo addysg er budd y
cyhoedd, mae’r Brifysgol yn ceisio cadw at y gwerthoedd craidd
canlynol yn ein holl weithgareddau:

“Byddwn yn llawn balchder ac angerdd
ynglŷn â’n Prifysgol a’n cyfraniad ni ein
hunain at ei llwyddiant”

Proffesiynol
Byddwn yn gwneud y canlynol:
•  Bod yn atebol am gyflawni ein hamcanion personol ac amcanion

ein tîm
•  Gweithredu ag uniondeb i sicrhau bod pobl yn gallu ymddiried

ynom a dibynnu arnom
•  Cymryd cyfrifoldeb yn unigol ac ar y cyd am gyfrannu at ein nodau

strategol
•  Gwerthfawrogi a pharchu pob unigolyn am ei gyfraniad i’r 

Brifysgol

Creadigol
Byddwn yn gwneud y canlynol:
•  Meithrin chwilfrydedd ac arloesedd fel bod syniadau’n gallu

blodeuo
•  Cofleidio syniadau newydd
•  Mynd ati’n weithredol i geisio cydweithio yn hytrach na chystadlu

ag eraill yn ein Prifysgol
•  Mentro a herio ffyrdd presennol o weithio i greu effaith 

gadarnhaol

Ysbrydoli
Byddwn yn gwneud y canlynol:
•  Bod yn angerddol ynglŷn â dathlu llwyddiant
•  Bod yn ddynamig, yn symbylol ac yn gymhellol
•  Creu cyfleoedd sy’n ehangu ein gorwelion ni ein hunain a

gorwelion ein myfyrwyr
•  Trawsnewid bywydau

Ymatebol
Byddwn yn gwneud y canlynol:
•  Bod yn hyblyg ac yn ystwyth, gan gofleidio newid
•  Bod yn hawdd mynd atom, gan geisio adborth i ddatblygu’n

barhaus
•  Herio pobl rwystrol ac ymddygiadau rhwystrol
•  Adnabod a chyfleu arfer a syniadau gorau

Datganiad Budd Cyhoeddus

Cyflwyniad
Daeth Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig (rhif 1140312) ar 9
Chwefror 2011, ar ôl bod yn elusen eithriedig o dan delerau Deddf
Elusennau 2003. Cyfeiriad cofrestredig yr elusen yw Trefforest,
Pontypridd, CF37 1DL. Aelodau Bwrdd y Llywodraethwyr yw
ymddiriedolwyr yr elusen ac fel y cyfryw maent yn rhoi sylw priodol
i ganllawiau’r Comisiwn Elusennau ar fudd cyhoeddus a’i ganllawiau
atodol ar hyrwyddo addysg er budd y cyhoedd.

O dan adran 124 o Ddeddf Diwygio Addysg 1988, mae gan
Gorfforaeth Addysg Uwch Prifysgol De Cymru y pŵer i wneud y
canlynol:

a) darparu addysg uwch;
b) darparu addysg bellach;
c) cynnal ymchwil a chyhoeddi canlyniadau ymchwil.

Mae’r Brifysgol yn hyrwyddo addysg a dysgu er budd cyhoeddus
drwy ddarparu cyrsiau hyfforddiant uwch, sy’n arwain at ddyfarnu
graddau neu gymwysterau priodol eraill.

Rydym yn cynnal ymchwil er mwyn meithrin gwybodaeth a
dealltwriaeth newydd a lywir gan ysbryd ymholi academaidd. Yn
unol â’n rôl fel sefydliad sydd wedi ymwreiddio’n gadarn yn ei
gymunedau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, mae gennym
gryfderau mawr hefyd ym maes ymchwil a lywir gan broblemau a
gynhelir mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allanol.

Rydym yn darparu, yn cynnal ac yn cadw ac yn gwella cyfleusterau a
gwasanaethau er budd y myfyrwyr a’n cymunedau lleol, e.e. llety,
arlwyo, cyfleusterau chwaraeon, gofod perfformio ac amwynderau
cyhoeddus (e.e. clinig ceiropracteg).

Rydym hefyd yn rhoi sylw priodol i unrhyw niwed aflesol a all
ddeillio o’n gweithgareddau ac, yn benodol, effaith ein datblygiadau
campws ar yr ardaloedd o’u hamgylch. Rydym yn anelu at leihau’r
effaith hon drwy ymgynghori a thrafod yn helaeth â’r gymuned yn
ogystal â gweithio’n agos gyda’r awdurdodau lleol perthnasol.

Strategaeth y Brifysgol
Mae Prifysgol De Cymru yn sefydliad addysg uwch dynamig sydd ar
flaen y gad o ran newid arloesol yng Nghymru a thu hwnt ac mae’n
datgan gyda chryn argyhoeddiad ei fod bob amser wedi cymhwyso
ei gwybodaeth a’i hymchwil at y problemau go iawn a wynebir gan
bobl, busnesau a’n cymunedau. Ei huchelgais yw bod yn sefydliad
heb ei ail o ran addysg broffesiynol â ffocws galwedigaethol ac
ymchwil a lywir gan arloesedd ac ymgysylltu.

Mae’r Brifysgol wedi dangos record gadarn o reoli ariannol cadarn a
chydnerthedd ac yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi
buddsoddi’n sylweddol yn ei seilwaith er mwyn annog a chefnogi
dysgu, addysgu ac ymchwil unigryw o’r safon uchaf mewn
amrywiaeth o ddisgyblaethau academaidd. Mae llawer o
ymdrechion academaidd y Brifysgol – cyrsiau astudio, ymchwil a
gweithgareddau masnachol – wedi’u hanelu at anghenion
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Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chynyddu’r
niferoedd sy’n cymryd rhan yn Addysg Uwch ac yn camu
ymlaen i Addysg Uwch
Mae gan Brifysgol De Cymru record ardderchog o gyflawni o ran
galluogi myfyrwyr o bob oedran i fod yn rhan o addysg uwch a
chreu llwybrau i gyflawni hyn. Rydym yn cymryd ein cyfrifoldeb o
ddifrif i wella cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr o bob cefndir ac, yn
benodol, i roi mynediad i’r rhai o ardaloedd clwstwr Cymunedau yn
Gyntaf, ardaloedd yng nghwintel isaf ardaloedd cynnyrch ehangach
haen is Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (Malc) ac ardaloedd
eraill o Gyfranogiad Isel.

Rydym yn ymfalchïo, a hynny’n gyflawn, yn ein llwyddiant i gefnogi
newydd-ddyfodiaid anhraddodiadol nid yn unig i anelu at gymryd
rhan, ond at sicrhau canlyniadau eithriadol. Mae ein partneriaethau
cadarn ag ysgolion, colegau addysg bellach a darparwyr addysg
eraill, ynghyd â’n defnydd o ddulliau dysgu modern a thraddodiadol
(gan gydnabod amrywiaeth o arddulliau dysgu a chyrchfannau
cyflogaeth amrywiol), wedi bod yn elfen sylweddol yn ein
llwyddiant.

Mae ein Cynllun Ffioedd a Mynediad a gymeradwywyd yn
ddiweddar yn dangos ein hymrwymiad o hyd (a chysondeb â
Chynlluniau Ffioedd blaenorol) i sicrhau cyfle cyfartal a hyrwyddo
addysg uwch, gyda thargedau wedi’u pennu ar gyfer ehangu
mynediad, cyfranogi, darpariaeth cyfrwng Cymraeg, cadw myfyrwyr,
boddhad myfyrwyr, llwyddiant a chyflogadwyedd myfyrwyr.
Rydym hefyd yn cefnogi myfyrwyr o gefndiroedd â chyfranogiad
isel i ymuno ag addysg uwch drwy gynnig darpariaeth amgen yn lle
rhaglen gradd tair blynedd llawn amser draddodiadol. Er enghraifft,
roedd 15.7% o israddedigion yn y DU a oedd yn astudio ar un o
gampysau Prifysgol De Cymru yn 2017/18 yn gwneud hynny’n rhan
amser. Drwy gynnig opsiynau astudio rhan amser, gall darpar
fyfyrwyr ddysgu rhwng eu hymrwymiadau gwaith neu deuluol. Fel
yr amlinellwyd yn flaenorol, rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda
cholegau addysg bellach er mwyn galluogi’r myfyrwyr hynny nad
ydynt wedi ystyried astudiaethau lefel uwch yn gynharach yn eu
bywyd neu sydd ag anawsterau symudedd i gael addysg uwch yn
lleol.

Mae hyn wedi annog llawer o bobl i ailddechrau yn eu haddysg ar ôl
cymryd amser i ffwrdd (e.e. mae traean o’r myfyrwyr ym Mhrifysgol
De Cymru ar hyn o bryd dros 24 oed).

Harneisio a datblygu galluoedd creadigol, arloesol ac
entrepreneuraidd ein myfyrwyr a’n staff
Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i gynnig profiad o addysg uwch sy’n
greadigol, yn arloesol ac yn heriol yn ddeallus a fydd yn dysgu’r
sgiliau gwerthuso, dadansoddi ac entrepreneuraidd iddynt sy’n
hanfodol i lwyddo yn y gweithle. Rydym yn ymwybodol o
bwysigrwydd cynyddol cyflogadwyedd myfyrwyr yn yr amgylchedd
economaidd sydd ohoni ac wedi dechrau ar adolygiad cynhwysfawr
o’r cwricwlwm er mwyn cynnig portffolio atyniadol, unigryw sydd â
ffocws galwedigaethol o raglenni academaidd sy’n seiliedig ar
ysgolheictod ac ymarfer blaengar, sy’n ymgorffori’r broses o
ddatblygu sgiliau proffesiynol yn effeithiol. Rydym yn ceisio cynnig
rhaglenni sy’n datgloi talentau ein myfyrwyr ac yn rhoi’r sgiliau
angenrheidiol iddynt ymgymryd â rôl dinasyddion sy’n cyfrannu,
cyflogeion o safon, meddylwyr creadigol ac arweinwyr.

Mae’r Brifysgol hefyd yn ymrwymedig i wella profiad myfyrwyr. Yn
sgil adolygiad sefydliadol mawr rydym wedi datblygu Cynllun
Profiad Myfyrwyr a fydd yn sicrhau newid strategol a gweithredol
drwy’r Brifysgol gyfan yn y byrdymor i’r tymor canolig er mwyn
sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael profiad eithriadol. Er enghraifft,
byddwn yn rhoi’r prosiect gwasanaethau rheng flaen integredig ar
waith er mwyn rhoi cymorth rheng flaen hygyrch, ardderchog a
chyngor i ddysgwyr a sicrhau bod cyngor ac arweiniad academaidd,
hyfforddiant personol, dadansoddeg a thimau cyngor i fyfyrwyr
wedi’u hintegreiddio’n dda. Rydym hefyd wedi parhau â’n
buddsoddiad sylweddol yn ein hystâd er mwyn diwallu anghenion
academaidd a chymdeithasol ein myfyrwyr, gan gynnwys gwell
cyfleusterau yn ein campws yng Nghaerdydd i fyfyrwyr yn y
diwydiannau creadigol ac yn ein campws ym Mhontypridd i
fyfyrwyr peirianneg.

Mae gan y Brifysgol record ardderchog o roi cyfleoedd i’r staff
ddatblygu eu sylfaen sgiliau personol a phroffesiynol yn barhaus.
Drwy roi ein Cynllun Pobl ar waith, rydym yn ceisio cynnig
cyfleoedd sy’n helpu i feithrin sgiliau ac arbenigedd sy’n berthnasol
i rolau; helpu cyflogeion i’r eithaf i wneud cyfraniad eithriadol i
weledigaeth a blaenoriaethau strategol y Brifysgol; a meithrin
potensial unigolion a hyrwyddo boddhad gwaith.

Mae’r cysyniad y dylai’r staff academaidd gyfrannu at addysgu a
gweithgarwch/ymchwil ysgolheigaidd ac ymarfer proffesiynol wedi
cael ei ddatblygu a’i fireinio dros ychydig o flynyddoedd. Mae
cysyniad academaidd Prifysgol De Cymru yn ceisio annog pob aelod
o’r staff academaidd i ymgymryd ag ymchwil neu weithgarwch
ysgolheigaidd er mwyn ategu eu haddysgu. 
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Ethos gwaith moesegol, agored, cydweithredol a
phroffesiynol 
Mae Prifysgol De Cymru yn gymuned academaidd amrywiol sy’n
cynnwys pob crefydd a dim crefydd, wedi’i huno gan ymrwymiad
cyffredin i ymdrech academaidd. Mae’r boddhad a deimlwn wrth
ein gwaith yn dod mewn darlithoedd, labordai, ffreuturau, mannau
cymdeithasol, lle rydym yn gweld bod yr hyn rydym yn ei wneud yn
trawsnewid bywydau a rhagolygon yr unigolion hynny sy’n astudio
gyda ni. Mae i’n seremonïau graddio natur amrywiol: maent yn
dathlu pobl o bob cefndir a tharddiad, gyda gwahanol storïau
bywyd, sydd i gyd yn gallu manteisio ar y potensial enfawr a ddaw o
astudio yn y brifysgol.

Mae ein staff yn gorff o bobl sydd yr un mor amrywiol gyda
safbwyntiau, gwerthoedd ac agweddau gwahanol. Rydym yn ceisio
hyrwyddo amgylchedd cynhwysol lle mae gwahaniaethau o’r fath
yn cael eu rhannu a’u gwerthfawrogi, a lle y caiff unrhyw driniaeth
annheg neu wahaniaethu eu herio a’u dileu. Mae’n bwysig ein bod
yn hyrwyddo cynhwysiant ym mhob un o’n gweithgareddau ac yn
hyrwyddo egwyddorion amrywiaeth drwy sicrhau bod safbwyntiau
gwahanol unigolion neu grwpiau yn cael eu parchu a’u dathlu.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar gyfer 2016-20 yn
amlinellu ein hymateb i ofynion Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb
2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. Drwy’r Cynllun hwn,
rydym wedi nodi ymrwymiad clir nid yn unig i gydymffurfio â
deddfwriaeth cydraddoldeb, ond hefyd sicrhau bod pawb sy’n
gweithio neu’n astudio yn y Brifysgol yn cael eu trin â pharch a bod
y Brifysgol yn ystyried ac yn ymateb i anghenion amrywiol. Mae’r
ymrwymiad hwn i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn bwysicach fyth
yn yr hinsawdd bresennol o ansicrwydd economaidd a newid
sylweddol i’r sector addysg. Mae’n gyfnod pan fydd hyd yn oed yn
fwy hanfodol sicrhau bod camau i sicrhau cyfle cyfartal mewn
addysg a gwaith yn cael eu cymryd a bod y camau hynny’n cael eu
blaenoriaethu lle mae eu hangen fwyaf.

Rydym yn sicrhau bod y Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn aros yn
ddogfen ‘fyw’ sy’n cael ei roi ar waith ym mhob rhan o Grŵp
Prifysgol De Cymru a bod cynnydd, cyflawniadau a’r heriau sy’n
gysylltiedig â gwneud hynny yn cael eu hadolygu’n rheolaidd.
Er mai Bwrdd y Llywodraethwyr a’r timau arwain sy’n gyfrifol am
sicrhau ein bod yn bodloni gofynion deddfwriaeth cydraddoldeb
a’n bod yn rhoi’r pwys mwyaf ar y dasg hon, rydym yn cydnabod
bod ymgorffori cydraddoldeb ym mhopeth a wnawn yn hanfodol i
gyflawni ein cyfrifoldebau cyfreithiol a moesol.

Cael effaith gadarnhaol ar economi, cymdeithas a
diwylliant Cymru a thu hwnt drwy arloesi ac ymgysylltu
Fel yr amlinellwyd yn y Datganiad Strategol, ymgysylltu effeithiol
sydd wrth wraidd ein diben craidd; coleddu datblygiad sgiliau
uwch, ymagwedd entrepreneuraidd ac ymgysylltu helaeth â busnes
er mwyn gwneud cyfraniad sylweddol at lesiant cymdeithasol ac
economaidd Cymru a thu hwnt.

Mae gwasanaethau i fusnesau wedi parhau i dyfu ac arallgyfeirio,
gydag adferiad da o effaith y dirwasgiad. Mae cynnydd nodedig yn
nifer y prosiectau technoleg ar raddfa fawr, yn ogystal â sefydlu
canolfannau masnachol newydd, wedi atgyfnerthu ac wedi
arallgyfeirio gweithgarwch masnachol y Brifysgol. Mae ymrwymiad
y Brifysgol i ddatblygu arweinwyr a rheolwyr wedi parhau, gan
gynnig achrediadau hyfforddiant proffesiynol allweddol i
bartneriaid strategol allweddol. Adeiladwyd ar bartneriaethau â
chyflogwyr, cyrff proffesiynol a rhwydweithiau cyflogwyr, gyda
dysgu seiliedig ar waith a chyflogadwyedd ein graddedigion yn
allweddol i hynny.

Mae’r Brifysgol wedi mynd ati i gryfhau’r cysylltiadau rhwng
ymgynghoriaeth a throsglwyddo gwybodaeth, a chysylltu â
meysydd ymchwil allweddol y Brifysgol: Economi Ddigidol; Menter
ac Arloesedd Cymdeithasol; Diwylliant a Chymdeithas; Iechyd a Lles;
Ynni a’r Amgylchedd; Sicrwydd a Chydnerthedd. Mae’r Brifysgol yn
parhau i ymgysylltu’n rhagweithiol â rhaglenni trosglwyddo
gwybodaeth allweddol megis rhaglen A4B Llywodraeth Cymru a
bydd mwy o ymgysylltu â sefydliadau allanol gan y staff
academaidd yn sgil sefydlu Prifysgol De Cymru - Cyfnewid. Rydym
hefyd yn parhau i ymrwymo i agenda entrepreneuriaeth a
chyflogadwyedd myfyrwyr drwy, e.e. y rhaglen dechrau busnesau
newydd "Ffatri Syniadau".
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Cymerodd nyrsys dan hyfforddiant ran
mewn Ymarfer Golau Glas, gan weithio

gyda phersonél gwasanaethau brys
eraill i reoli’r sefyllfa ar ôl damwain

ffordd ffug.
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Adeilad ATRiuM, Campws Caerdydd
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Rôl ddinesig y Brifysgol
Mae’r Brifysgol yn parhau i ymgysylltu â llunwyr polisi mewn rolau
cynghori drwy grwpiau ymchwil allweddol, gan gynnwys y
Ganolfan Polisi Cymdeithasol, Sefydliad Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Cymru, a Chanolfan Ymchwil Trafnidiaeth Cymru.
Maent yn cynnig syniadau newydd, tystiolaeth newydd ac, yn anad
dim, atebion arloesol i’r heriau y mae llunwyr polisi yn eu hwynebu
wrth sicrhau newid a gwelliant yn nhrefniadaeth gwasanaethau
cyhoeddus a’r ffordd y maent yn darparu gwasanaethau. Rydym
hefyd yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau er mwyn
annog pobl i gymryd rhan mewn dadleuon ar bolisi a hyrwyddo
ymgysylltu dinesig. Er enghraifft, mae Dewisiadau Byd-eang yn
gyfres o ddarlithoedd cyhoeddus proffil uchel gan artistiaid,
gwleidyddion, ymgyrchwyr a diplomyddion blaenllaw sy’n trafod
rhai o faterion diwylliannol, economaidd a gwleidyddol mawr ein
hoes, gan gynnwys y rhai sy’n greiddiol i gwricwlwm "Dinasyddiaeth
Fyd-eang" CBAC, e.e. gwrthdaro a diogelwch, dinasyddiaeth a
hawliau dynol, ymfudo a lloches.

Mae canllaw’r Brifysgol ar lunio cwricwlwm yn nodi’n glir
pwysigrwydd ymgorffori dinasyddiaeth yn y cwricwlwm. Mae
rhaglenni nodedig yn y maes hwn yn cynnwys BA (Anrhyd) mewn
Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n ystyried y ffordd y mae
gwasanaethau cyhoeddus yn darparu gwasanaethau ac yn cael eu
rheoli, gan gynnwys rôl y sector gwirfoddol ac ymwneud
dinasyddion â rheoli gwasanaethau cyhoeddus. Mae cymwysterau
allweddol eraill yn cynnwys MSc mewn Rheoli Gwasanaethau
Cyhoeddus, MSc mewn Llywodraethu Byd-eang, BSc (Anrhyd)
Gwaith Ieuenctid a Chymunedol. Mae’r Brifysgol hefyd yn cynnig
MSc mewn Rheoli Trychinebau ac mewn Gofal Iechyd ar ôl
Trychineb.

Mae’r Brifysgol yn pwysleisio’r Gymraeg a diwylliant Cymru yn
flaenoriaeth, ac un o’i hamcanion allweddol yw tyfu darpariaeth
cyfrwng Cymraeg/dwyieithog mewn disgyblaethau academaidd
penodol. Mae dros gant o fodiwlau bellach sy’n cael eu hastudio’n
llawn neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys: Nyrsio,
y Gyfraith, Drama a Cherddoriaeth. Yn 2010, lansiodd y Brifysgol ei
Chynllun Iaith Gymraeg, a gymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith
Gymraeg. Rydym wedi mabwysiadu’r egwyddor y byddwn yn anelu
at drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gynnal busnes
cyhoeddus yng Nghymru. Rydym hefyd yn cymryd rhan yng
nghynllun llysgenhadon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol gyda’n
myfyrwyr yn ceisio darbwyllo disgyblion yn yr ysgol i ddilyn rhan o’u
hastudiaethau yn y brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn
cyflwyno manteision astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Prifysgol gynaliadwy sy’n ymwybodol o’r amgylchedd
Mae cynaliadwyedd yn anelu at ddiwallu anghenion dynol a hefyd
at warchod yr amgylchedd ar yr un pryd fel y gall yr anghenion
hynny gael eu diwallu nid yn unig i’r genhedlaeth bresennol, ond
hefyd i genedlaethau’r dyfodol. Mae ymrwymiad y Brifysgol i
gynaliadwyedd yn cynnwys ymagwedd gyfannol sy’n golygu:

•  Dull integredig, hirdymor o ddatblygu a chreu cymuned iach i’r
staff, myfyrwyr ac ymwelwyr drwy fynd i’r afael â materion  
amgylcheddol a chymdeithasol ar y cyd, ond gan osgoi 
gorddefnyddio adnoddau naturiol;

•  Mabwysiadu cyfres o bolisïau a strategaethau sydd dros amser yn 
ategu’r ffordd y mae’r Brifysgol yn gweithredu ac yn cyflwyno ei 
hun i’r byd tu allan;

•  Ateb y galw cynyddol i berfformio mewn ymateb i amrywiaeth
eang o sbardunau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd;

•  Defnyddio a chynnwys ein staff, ein myfyrwyr, ymwelwyr, 
cysylltiadau busnes, cyflenwyr, trigolion lleol a phartneriaid.

Mae Strategaeth Amgylcheddol wedi cael ei datblygu ar gyfer 2015-
20 ochr yn ochr â’n Polisi Amgylcheddol er mwyn cefnogi ein
cenhadaeth amgylcheddol:

“Gwasanaethu, cynnal a gwella’r Brifysgol 
a gwarchod ei hamgylchedd lleol gan
sicrhau ei bod yn gallu hyrwyddo ei
hamcanion addysgol ac ymchwil.”

Mae’r Polisi yn ddogfen haen uchaf, a gymeradwywyd gan yr Is-
Ganghellor, sy’n amlinellu ymrwymiad y Brifysgol i leihau ei heffaith
amgylcheddol i’r eithaf. Mae’r Strategaeth yn gyson ag ymrwymiad
y Brifysgol i ddiogelu’r amgylchedd ac mae’n adlewyrchu amcanion
ein System Rheoli Amgylcheddol ISO 14001:2004. Mae hefyd yn
adlewyrchu nodau ac amcanion strategaethau rhanbarthol a
sefydliadol y Brifysgol, gofynion Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr
Hinsawdd Llywodraeth Cymru, a gofynion amrywiol Gylchlythyrau
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), gan gynnwys
gofynion cylchlythyr Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a
Dinasyddiaeth Fyd-eang.
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•  Mae’r Brifysgol yn integreiddio’r broses o reoli risg â’r broses 
gynllunio flynyddol, sef y ffordd y mae’r Bwrdd Gweithredol yn 
penderfynu ar weithgareddau academaidd a gweithgareddau 
eraill y Brifysgol ac yn eu cydlynu;

•  Mae’r Is-Ganghellor a’r uwch dîm rheoli yn ceisio nodi a 
chanolbwyntio ar risgiau uniongyrchol a risgiau dros dro ac iddynt
oblygiadau strategol, a all newid o wythnos i wythnos, yn ogystal
â’r risgiau mwy sylweddol a pharhaol a nodir yng nghofrestr risg y
Brifysgol;

•  Disgwylir i reolwyr gysylltu risgiau a nodwyd â chamau 
gweithredu, er mwyn lliniaru’r risg neu mewn ymateb iddi.

•  Mae’r Is-Ganghellor a’r uwch dîm rheoli yn gweithio gyda’r 
Deoniaid a Swyddogion Gweithredol Cyfadrannau, Penaethiaid
Adrannau Cymorth a’u timau rheoli i’w hannog a’u cefnogi i reoli
risg yn effeithiol fel rhan o’r broses o reoli’r sefydliad o ddydd i 
ddydd, ac yn benodol i’w helpu i nodi risgiau, eu gwerthuso, eu
rheoli a rhoi gwybod amdanynt;

•  Mae’r Corff Llywodraethu yn ei gwneud yn ofynnol i’r Pwyllgor 
Archwilio gynnal asesiad chwarterol o risgiau sylweddol drwy
asesiad ciplun. Cofnodir yr asesiad drwy’r gofrestr risg 
gorfforaethol ac mae’n rhan o’r broses barhaus o reoli risg. Mae’r 
gofrestr risg yn nodi risgiau sylweddol ac yn cynnwys y manylion 
canlynol:
- natur y risg
- ei heffaith bosibl
- y tebygolrwydd y bydd y risg yn crisialu
- ‘perchennog’ y risg
- y prosesau sy’n rheoli’r risg
- unrhyw asesiad annibynnol o’r prosesau rheoli hynny – archwilio

mewnol, yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd, adolygiadau allanol
•  Mae’r Brifysgol wedi cytuno â’i harchwilwyr mewnol y bydd eu 

rhaglen gwaith a rheolaeth fewnol yn seiliedig ar risg: mae hyn yn
cynnwys risgiau busnes, risgiau gweithredol a chydymffurfio yn
ogystal â risg ariannol;

•  Mae Pwyllgor Archwilio Bwrdd y Llywodraethwyr yn adolygu 
digonolrwydd y broses o reoli risg yn y Brifysgol yn rheolaidd 
wrth iddi barhau i gael ei datblygu.

Llywodraethu Corfforaethol

Mae’r datganiad hwn yn disgrifio’r ffordd y caiff egwyddorion
perthnasol llywodraethu corfforaethol eu cymhwyso at y Brifysgol.
Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Cyfyngedig a Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Merthyr Tudful
Cyfyngedig yn atebol i Fwrdd y Brifysgol fel unig ‘aelod’ y
corfforaethau hynny. Mae pwyllgorau Bwrdd Llywodraethwyr y
Brifysgol yn gweithredu fel pwyllgorau ar gyfer Bwrdd
Cyfarwyddwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyfyngedig a
Bwrdd Cyfarwyddwyr Coleg Merthyr Tudful Cyfyngedig fel y bo’n
briodol, ac eithrio i’r graddau y mae gan y Byrddau hynny (gyda
chytundeb Bwrdd y Brifysgol) eu trefniadau eu hunain.

Bwrdd y Llywodraethwyr sy’n gyfrifol yn gyffredinol am sicrhau bod
system gadarn o reoli risg, rheoli a llywodraethu. Mae’r
llywodraethwyr yn cyflawni’r cyfrifoldeb hwn drwy’r elfennau
canlynol:

•  Adolygu effeithiol gan y corff llywodraethu a’i bwyllgorau 
perthnasol, yn enwedig Cyllid ac Adnoddau ac Archwilio;

•  Systemau rheoli sy’n cynnwys polisïau, amcanion a chynlluniau, 
rheoli risgiau a chyfleoedd allweddol, monitro perfformiad 
ariannol a gweithredol, diogelu asedau’n ffisegol, rhannu 
dyletswyddau, gweithdrefnau awdurdodi a chymeradwyo, a 
systemau gwybodaeth;

•  Swyddogaeth archwilio mewnol ac allanol effeithiol;
•  Proses nodi a rheoli risg sydd wedi’i hymgorffori ym mhob system 

fusnes; ac
•  Ystyriaeth i God Ymarfer Llywodraethu Pwyllgor Cadeiryddion y 

Prifysgolion.

Nodir y ffordd y mae’r Brifysgol yn rheoli risg yn effeithiol isod:

•  Mae’r Brifysgol yn canolbwyntio ar reoli risg yn weithredol fel rhan 
annatod o’r broses reoli ym mhob rhan o’r sefydliad;

•  Fel rhan o’r fframwaith rheoli risg, mae’r Brifysgol yn nodi 
gwahanol fathau o risgiau i gyflawni ei hamcanion yn glir. Gall y
risgiau hyn fod yn strategol neu’n weithredol a gallant fod â 
goblygiadau i enw da’r Brifysgol, ei sefyllfa ariannol neu ei 
gweithrediadau o ddydd i ddydd neu unrhyw gyfuniad o’r rhain;

•  Mae’r Brifysgol yn mynd ati i annog pob rheolwr i ystyried 
goblygiadau pob penderfyniad, contract neu brosiect mawr o ran
risg, fel rhan arferol o’u gwaith o ddydd i ddydd;

Mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i lywodraethu corfforaethol o safon uchel. Er nad yw’r Brifysgol, fel corfforaeth
addysg uwch a ffurfiwyd drwy statud ac iddi statws elusennol, yn dod o dan ofynion adrodd llywodraethu
corfforaethol Cyfnewidfa Stoc Llundain, mae’r Brifysgol am ddangos bod ei threfniadau llywodraethu yn
agored ac yn atebol a’i bod yn cydymffurfio ag arfer gorau yn y sector addysg uwch.
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Mae’r Pwyllgor Archwilio yn adolygu’r broses o sicrhau
effeithiolrwydd y systemau ariannol a systemau rheolaeth fewnol
(anacademaidd) eraill. Wrth wneud hyn, mae’r Pwyllgor Archwilio yn
gwneud argymhellion ynglŷn â phenodi archwilwyr mewnol, yn
adolygu eu hadroddiadau, gan gynnwys adroddiadau dilynol ar
weithredu a chwmpas ac effeithiolrwydd eu gwaith. Mae’r Pwyllgor
Archwilio hefyd yn gwneud argymhellion ynglŷn â phenodi
archwilwyr allanol ac yn adolygu datganiadau ariannol y Brifysgol,
gan gynnwys unrhyw is-gwmnïau, ar ôl i’r Pwyllgor Cyllid ac
Adnoddau eu hadolygu a chyn iddynt gael eu cyflwyno i Fwrdd y
Llywodraethwyr, yn adolygu’r llythyr rheoli, ac yn cael ac yn ystyried
adroddiadau cynnydd ar feysydd o risg sylweddol a nodwyd gan
Fwrdd Gweithredol yr Is-Ganghellor. Hefyd, mae’r Pwyllgor
Archwilio yn cael ac yn ystyried adroddiadau gan Gyngor Cyllido
Addysg Uwch Cymru, gan gynnwys Gwasanaeth Archwilio’r Cyngor,
fel y maent yn effeithio ar fusnes y Brifysgol ac yn monitro
cydymffurfiaeth â gofynion rheoleiddio. Er bod uwch swyddogion
gweithredol yn bresennol yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio
yn ôl yr angen, nid ydynt yn aelodau o’r Pwyllgor.

Cod Ymarfer Llywodraethu Pwyllgor Cadeiryddion y
Prifysgolion
Yn 2015/16 cwblhawyd adolygiad o Effeithiolrwydd Bwrdd y
Llywodraethwyr, a ystyriodd God Pwyllgor Cadeiryddion y
Prifysgolion yn ofalus. Daeth y Pwyllgor Adolygu i’r casgliad mai’r
unig hepgoriad o ran canllawiau Pwyllgor Cadeiryddion y
Prifysgolion yw nad oes Cynllun Dirprwyo.

Cynigiodd y Pwyllgor y dylid creu Cynllun Dirprwyo; a
chymeradwywyd yr argymhelliad hwn gan Fwrdd y Llywodraethwyr
a bydd yn cael ei weithredu yn 2018/19.

Yn y dyfodol, caiff yr Adolygiad o effeithiolrwydd y Bwrdd ei gynnal
bob pedair blynedd, fel y’i cynigiwyd gan God newydd Pwyllgor
Cadeiryddion y Prifysgolion.

Mae’r Bwrdd o’r farn bod proses barhaol o nodi, gwerthuso a rheoli
risgiau sylweddol y Brifysgol, sydd wedi bod ar waith ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018 ac a oedd ar waith hyd
at ddyddiad cymeradwyo’r Datganiadau Ariannol a’r Adolygiad
Blynyddol, sy’n cael ei hadolygu’n rheolaidd gan y Bwrdd ac sy’n
unol â’r canllawiau ar reolaeth fewnol i gyfarwyddwyr yng Nghod
Llywodraethu Corfforaethol y DU fel y’i diwygiwyd gan Grŵp
Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgolion Prydain.

Crynodeb o Strwythur Llywodraethu Corfforaethol y
Brifysgol
Mae Bwrdd Llywodraethwyr y Brifysgol yn cynnwys aelodau a
benodir yn unol ag Offeryn Llywodraeth y Brifysgol, y mae’r rhan
fwyaf ohonynt yn aelodau annibynnol lleyg sydd â phrofiad
perthnasol ym myd busnes a’r proffesiynau. Mae rolau Cadeirydd a
Dirprwy Gadeirydd y Bwrdd wedi gwahanu oddi wrth rôl Is-
Ganghellor y Brifysgol (fel Prif Weithredwr). Nodir y materion hynny
sydd wedi’u cadw’n benodol i’r Bwrdd benderfynu arnynt yn
Erthyglau Llywodraethu’r Brifysgol. Y Bwrdd sy’n gyfrifol am
gyfeiriad strategol parhaus y Brifysgol, defnyddio adnoddau’n
effeithiol ac yn effeithlon a chymeradwyo datblygiadau mawr ac
mae’n cael adroddiadau rheolaidd gan uwch reolwyr.

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac mae ganddo
dri Phwyllgor Sefydlog (Cyllid ac Adnoddau, Adnoddau Dynol ac
Archwilio). Hefyd, mae Pwyllgor Enwebu a Llywodraethu yn
gwneud argymhellion i’r Bwrdd ynglŷn ag aelodaeth ac mae
Pwyllgor Cyflog Uwch Staff a Phwyllgor Cydnabyddiaeth yn gwneud
argymhellion ynglŷn â chydnabyddiaeth uwch reolwyr.

Mae’r Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau yn datblygu strategaethau
ariannol hirdymor ac yn cynghori’r Bwrdd arnynt, yn argymell
cyllidebau refeniw a chyfalaf blynyddol i’r Bwrdd ac yn cyflwyno
adroddiad i’r Bwrdd ar y datganiadau ariannol blynyddol ac yn cael
adroddiadau rheolaidd ar berfformiad cyllidebol. Hefyd, mae’r
Pwyllgor Cyllid ac Adnoddau yn cymeradwyo’r Rheoliadau Ariannol,
yn adolygu gweithdrefnau gweithredu ariannol yn barhaus, yn
cymeradwyo rheoliadau ar gyfer cronfeydd dros ben a gofynion
benthyca ac yn monitro’r ffordd y cânt eu buddsoddi ac yn
cymeradwyo gwariant sy’n uwch na’r terfynau dirprwyo a nodwyd
yn y Rheoliadau Ariannol.
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Mae’r Bwrdd wedi cymryd camau rhesymol i:

•  sicrhau bod cyllid gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ond yn
cael ei ddefnyddio at y dibenion hynny y cafodd ei roi ac yn unol
â’r Memorandwm Ariannol â’r Cyngor Cyllido ac unrhyw amodau
eraill y gall y Cyngor Cyllido eu rhagnodi o bryd i’w gilydd;

•  sicrhau bod rheolaethau ariannol a rheoli priodol ar waith i 
ddiogelu arian cyhoeddus ac arian o ffynonellau eraill;

•  diogelu asedau’r Brifysgol ac atal a chanfod twyll;

•  sicrhau y caiff adnoddau a gwariant y Brifysgol eu rheoli yn 
ddarbodus, yn effeithlon ac yn effeithiol.

Mae elfennau allweddol system rheolaeth ariannol fewnol y
Brifysgol, sydd â’r nod o gyflawni cyfrifoldebau’r Bwrdd mewn
perthynas â rheolaeth ariannol fewnol, yn cynnwys y canlynol:

•  proses gynllunio, wedi’i hategu gan gyllidebau incwm, gwariant, 
cyfalaf a llif arian parod blynyddol manwl, gyda’r gyllideb
gyffredinol yn cael ei chymeradwyo gan Fwrdd y Llywodraethwyr;

•  adolygiadau rheolaidd o ganlyniadau ariannol sy’n cynnwys 
adroddiadau ar amrywiannau a diweddariadau o alldro a ragwelir;

•  gofynion penodol a ffurfiol ar gyfer cymeradwyo a rheoli gwariant;

•  Rheoliadau Ariannol cynhwysfawr, sy’n manylu ar bolisïau,
rheoliadau ariannol a gweithdrefnau; 

•  Pwyllgor Cyflog Uwch Staff a Phwyllgor Cydnabyddiaeth sy’n 
gwneud argymhellion i Fwrdd y Llywodraethwyr ynglŷn â
chydnabyddiaeth uwch reolwyr;

•  Tîm Archwilio Mewnol y mae ei raglen flynyddol yn cael ei 
chymeradwyo a’i monitro gan y Pwyllgor Archwilio;

•  Archwilwyr Allanol sy’n rhoi adroddiad i Fwrdd y Llywodraethwyr 
bob blwyddyn

Fodd bynnag, dim ond sicrwydd rhesymol, nid sicrwydd llwyr, yn
erbyn camddatganiad perthnasol neu golled y gall system
rheolaeth ariannol fewnol ei roi.

Cyfrifoldebau Bwrdd y Llywodraethwyr

Yn unol â Deddf Diwygio Addysg 1988 (fel y’i diwygiwyd), Bwrdd
Llywodraethwyr Prifysgol De Cymru sy’n gyfrifol am weinyddu a
rheoli materion Grŵp y Brifysgol, gan gynnwys sicrhau system
effeithiol o reolaeth fewnol ac mae’n ofynnol iddo gyflwyno
datganiadau ariannol archwiliedig ar gyfer pob blwyddyn ariannol.
Y Bwrdd sy’n gyfrifol am baratoi’r Datganiadau Ariannol yn unol â’r
gyfraith a’r rheoliadau cymwys.

O dan y gyfraith sy’n gymwys i’r Brifysgol, mae’n ofynnol i’r Bwrdd
baratoi datganiadau ariannol ar gyfer pob blwyddyn ariannol. O dan
y gyfraith honno, mae Bwrdd y Llywodraethwyr wedi paratoi’r
datganiadau ariannol yn unol â’r Arfer Cyfrifyddu a Dderbynnir yn
Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig (Safonau Cyfrifyddu’r Deyrnas
Unedig a’r gyfraith gymwys). O dan y gyfraith honno, ni ddylai’r
Bwrdd gymeradwyo’r datganiadau ariannol oni fydd yn fodlon eu
bod yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa’r Brifysgol a’r grŵp cyfun ac
o’r adnoddau sy’n dod i mewn a’r ffordd y defnyddir adnoddau, gan
gynnwys incwm a gwariant y Brifysgol a’r grŵp cyfun ar gyfer y
cyfnod hwnnw.

Wrth beri i’r datganiadau ariannol gael eu paratoi, mae’n rhaid i’r
Bwrdd sicrhau:

•  bod polisïau cyfrifyddu addas yn cael eu dewis a’u cymhwyso’n 
gyson;

•  bod y dulliau a’r egwyddorion mewn perthynas â’r Datganiad o’r 
Arfer a Argymhellir: Cyfrifyddu ar gyfer Sefydliadau Addysg 
Bellach ac Uwch yn cael eu dilyn;

•  bod y barnau a’r amcangyfrifon a lunnir yn rhesymol ac yn ddoeth;

•  bod safonau cyfrifyddu’r DU sy’n gymwys wedi cael eu dilyn, yn 
amodol ar unrhyw wyriadau perthnasol sy’n cael eu datgelu a’u 
hesbonio yn y datganiadau ariannol;

•  bod datganiadau ariannol yn cael eu paratoi ar sail busnes hyfyw
oni fydd yn amhriodol tybio y bydd y Brifysgol yn parhau i fod yn 
weithredol.

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddu priodol sy’n
datgelu sefyllfa ariannol y Brifysgol a’r Grŵp gyda chywirdeb
rhesymol ar unrhyw adeg ac sy’n ei alluogi i sicrhau bod y
datganiadau ariannol yn cael eu paratoi yn unol â Deddf Diwygio
Addysg 1988 (fel y’i diwygiwyd), y Cyfarwyddyd Cyfrifon a
gyhoeddwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, y Datganiad
o’r Arfer a Argymhellir: Cyfrifyddu ar gyfer Sefydliadau Addysg
Bellach ac Uwch (SORP) a safonau cyfrifyddu perthnasol eraill.
Hefyd, yn ôl telerau ac amodau Memorandwm Ariannol rhwng
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a Bwrdd y Brifysgol, mae’n
ofynnol i’r Bwrdd, drwy ei ddeiliad swydd dynodedig, baratoi
datganiadau ariannol sy’n rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa’r
Brifysgol a’r Grŵp ac o’r gwarged neu’r diffyg a llifau arian parod ar
gyfer y flwyddyn honno.



29www.decymru.ac.uk  



30

Datganiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018

Prifysgol De Cymru

• pan nad yw’r Corff Llywodraethu wedi datgelu yn y datganiadau 
ariannol unrhyw ansicrwydd perthnasol a all fwrw cryn 
amheuaeth ar allu’r grŵp a’r rhiant-sefydliad i barhau i fabwysiadu
sail cyfrifyddu busnes hyfyw am gyfnod o ddeuddeg mis o leiaf o’r
dyddiad yr awdurdodir y datganiadau ariannol i’w cyhoeddi.

Fodd bynnag, gan na ellir rhagweld pob digwyddiad nac amod yn y
dyfodol, nid yw’r datganiad hwn yn warant o allu’r grŵp a’r rhiant-
sefydliad i barhau fel busnes hyfyw. 

Cyflwyno adroddiad ar wybodaeth arall
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys yr holl wybodaeth yn yr
Adroddiad Blynyddol heblaw’r datganiadau ariannol ac adroddiad
ein harchwilwyr arnynt. Y Corff Llywodraethu sy’n gyfrifol am y
wybodaeth arall. Nid yw ein barn ar y datganiadau ariannol yn
cwmpasu’r wybodaeth arall ac, yn unol â hynny, nid ydym yn
mynegi barn archwilio nac, ac eithrio i’r graddau y nodwyd yn
benodol fel arall yn yr adroddiad hwn, unrhyw fath o sicrwydd
arnynt.

Mewn cysylltiad â’n harchwiliad o’r datganiadau ariannol, ein
cyfrifoldeb yw darllen y wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny,
ystyried p’un a yw’r wybodaeth arall yn anghyson â’r datganiadau
ariannol mewn ffordd berthnasol neu’r wybodaeth a gafwyd
gennym yn yr archwiliad, neu sy’n ymddangos fel arall ei bod wedi’i
cham-ddatgan mewn ffordd berthnasol. Os ydym yn nodi
anghysondeb perthnasol neu gamddatganiad perthnasol
ymddangosiadol, mae’n ofynnol i ni ddilyn gweithdrefnau i ddod i
gasgliad ynghylch p’un yw’r datganiadau ariannol wedi cael eu
cam-ddatgan mewn ffordd berthnasol neu a yw’r wybodaeth arall
wedi cael ei cham-ddatgan mewn ffordd berthnasol. Os down i’r
casgliad, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed gennym, fod y wybodaeth
arall hon wedi cael ei cham-ddatgan mewn ffordd berthnasol,
mae’n ofynnol i ni nodi’r ffaith honno. Nid oes dim byd i’w nodi
gennym yn seiliedig ar y cyfrifoldebau hyn.

Yn seiliedig ar y cyfrifoldebau a ddisgrifir uchod a’r gwaith a wnaed
gennym yn ystod yr archwiliad, mae Safonau Archwilio Rhyngwladol
(y DU) yn ei gwneud yn ofynnol i ni hefyd nodi rhai barnau a
materion fel y’i disgrifir isod.

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr
O dan Ddeddf Elusennau 2011 mae’n ofynnol i ni ddweud wrthych
os yw’r wybodaeth a roddwyd yn Adroddiad Blynyddol yr
Ymddiriedolwyr, yn ein barn ni, yn anghyson â’r datganiadau
ariannol mewn unrhyw ffordd berthnasol. Nid oes unrhyw
eithriadau i’w nodi gennym yn deillio o’r cyfrifoldeb hwn.

Cyfrifoldebau am y datganiadau ariannol a’r archwiliad

Cyfrifoldebau’r Corff Llywodraethu am y datganiadau ariannol 
Fel yr esboniwyd yn llawnach yng Nghyfrifoldebau Bwrdd y
Llywodraethwyr a nodir ar dudalen 28, y Corff Llywodraethu sy’n
gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol yn unol â’r fframwaith

Adroddiad yr archwilwyr annibynnol i Gorff
Llywodraethu Prifysgol De Cymru (y "sefydliad")

Adroddiad ar yr archwiliad o’r datganiadau
ariannol

Barn
Yn ein barn ni, mae datganiadau ariannol grŵp Prifysgol De Cymru a
datganiadau ariannol (y "datganiadau ariannol") y rhiant-sefydliad (y
"brifysgol"):

•  yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa’r grŵp a’r brifysgol ar 31
Gorffennaf 2018, ac o incwm a gwariant y grŵp a’r brifysgol a llifau
arian parod y grŵp ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny;

•  wedi cael eu paratoi’n briodol yn unol â’r Arfer Cyfrifyddu a 
Dderbynnir yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig (Safonau 
Cyfrifyddu’r Deyrnas Unedig, sef FRS 102 Y Safon Adrodd Ariannol 
sy’n gymwys yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon, a’r gyfraith 
gymwys);

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

•  wedi cael eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Elusennau 2011.

Rydym wedi archwilio’r datganiadau ariannol, sydd wedi’u cynnwys
yn y Datganiadau Ariannol a’r Adolygiad Blynyddol (yr "Adroddiad
Blynyddol"), sy’n cynnwys: Y Fantolen Gyfun a Mantolen y Brifysgol
ar 31 Gorffennaf 2018; Datganiad o Incwm Cynhwysfawr y Grŵp
Cyfun a’r Brifysgol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; 
Datganiad o Newidiadau yng Nghronfeydd Wrth Gefn y Grŵp Cyfun
a’r Brifysgol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben bryd hynny; Y
Datganiad Cyfun o Lifau Arian Parod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i
ben bryd hynny; y Polisïau Cyfrifyddu; a’r nodiadau i’r datganiadau
ariannol sy’n cynnwys gwybodaeth esboniadol arall.

Sail y farn
Cynhaliwyd ein harchwiliad yn unol â Safonau Archwilio
Rhyngwladol (y DU) a’r gyfraith gymwys. Disgrifiwyd ein
cyfrifoldebau o dan Safonau Archwilio Rhyngwladol (y DU)
ymhellach yn adran Cyfrifoldebau archwilwyr am archwilio’r
datganiadau ariannol o’n adroddiad. Credwn fod y dystiolaeth
archwilio a gafwyd gennym yn ddigon ac yn briodol i roi sail dros
ein barn.

Annibyniaeth
Rydym wedi aros yn annibynnol o’r grŵp yn unol â’r gofynion
moesegol sy’n berthnasol i’n harchwiliad o’r datganiadau ariannol
yn y DU, sy’n cynnwys Safon Foesegol y Cyngor Adrodd Ariannol, ac
rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â’r
gofynion hyn.

Casgliadau sy’n ymwneud â busnes hyfyw
Nid oes dim byd i’w nodi gennym mewn perthynas â’r materion
canlynol y mae’n ofynnol i ni o dan Safonau Archwilio Rhyngwladol
(y DU) roi adroddiad i chi yn eu cylch:

• pan na fydd defnydd y Corff Llywodraethu o sail cyfrifyddu busnes
hyfyw wrth baratoi’r datganiadau ariannol yn briodol; neu
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Barn ar faterion eraill a ragnodir yng Nghod Ymarfer
Archwilio CCAUC a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Addysg
Bellach ac Uwch 1992

Yn ein barn ni, ym mhob ffordd berthnasol:

•  mae gofynion cyfarwyddyd cyfrifon CCAUC wedi cael eu bodloni; 
ac

•  mae arian a ddarparwyd gan CCAUC wedi cael ei ddefnyddio yn
unol â’r Memorandwm Sicrwydd ac Atebolrwydd ac unrhyw 
delerau ac amodau a atodir iddynt.

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

O dan Ddeddf Elusennau 2011 mae’n ofynnol i ni ddweud wrthych
os, yn ein barn ni:

• nad yw cofnodion cyfrifyddu digonol wedi cael eu cadw gan y 
rhiant-sefydliad; neu

• nad yw datganiadau ariannol y rhiant-sefydliad yn cytuno â’r 
cofnodion a’r ffurflenni cyfrifyddu; neu

• nad ydym wedi cael yr holl wybodaeth ac esboniadau sydd eu 
hangen arnom ar gyfer ein harchwiliad.

Nid oes gennym unrhyw eithriadau i’w nodi yn deillio o’r cyfrifoldeb
hwn.

Rheolaeth fewnol

O dan God Ymarfer Archwilio CCAUC a gyhoeddwyd o dan Ddeddf
Addysg Bellach ac Uwch 1992 mae’n ofynnol i ni ddweud wrthych
os yw’r datganiad am reolaeth fewnol sydd wedi’i gynnwys fel rhan
o’r datganiad Llywodraethu Corfforaethol, yn ein barn ni, yn
anghyson â’n gwybodaeth am y rhiant-sefydliad a’r grŵp. Nid oes
unrhyw eithriadau i’w nodi gennym yn deillio o’r cyfrifoldeb hwn.

PricewaterhouseCoopers LLP
Cyfrifwyr Siartredig ac Archwilwyr Statudol, Caerdydd

Mae PricewaterhouseCoopers LLP yn gymwys i weithredu, ac mae wedi cael ei
benodi, fel archwilydd o dan adran 144 (2) o Ddeddf Elusennau 2011.

(a) Y Corff Llywodraethu sy’n gyfrifol am gynnal gwefan Prifysgol De Cymru ac am
ei huniondeb; nid yw’r gwaith a wneir gan yr archwilwyr yn cynnwys ystyried y
materion hyn ac, yn unol â hynny, nid yw’r archwilwyr yn derbyn unrhyw
gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a all fod wedi digwydd i’r datganiadau
ariannol ers iddynt gael eu cyflwyno’n gyntaf ar y wefan.

(b) Gall deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig sy’n llywodraethu’r broses o baratoi a
dosbarthu’r datganiadau ariannol fod yn wahanol i ddeddfwriaeth mewn
awdurdodaethau eraill.

cymwys ac am fodloni ei hun eu bod yn rhoi darlun gwir a theg. Y
Corff Llywodraethu sydd hefyd yn gyfrifol am y cyfryw reolaeth
ariannol ag y tybir yn angenrheidiol i’w galluogi i baratoi
datganiadau ariannol nad ydynt yn cynnwys camddatganiad
perthnasol, boed hynny drwy dwyll neu wall.

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, y Corff Llywodraethu sy’n
gyfrifol am asesu gallu’r grŵp a’r rhiant-sefydliad i barhau fel busnes
hyfyw, datgelu materion sy’n ymwneud â busnes hyfyw fel y bo’n
briodol a defnyddio sail cyfrifyddu busnes hyfyw oni bai bod y Corff
Llywodraethu yn bwriadu diddymu’r grŵp a’r rhiant-sefydliad neu
beidio â gweithredu, neu nad oes ganddo unrhyw ddewis realistig
arall ond gwneud hynny.

Cyfrifoldebau archwilwyr am archwilio’r datganiadau ariannol 
Rydym yn gymwys i weithredu, ac rydym wedi cael ein penodi, fel
archwilwyr o dan adran 144 (2) o Ddeddf Elusennau 2011.

Ein hamcanion yw cael sicrwydd rhesymol ynghylch p’un a yw’r
datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd yn rhydd o gamddatganiad
perthnasol, boed hynny drwy dwyll neu wall, a rhoi adroddiad
archwilwyr sy’n cynnwys ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn
sicrwydd lefel uchel, ond nid yw’n gwarantu y bydd archwiliad a
gynhelir yn unol â Safonau Archwilio Rhyngwladol (y DU) bob amser
yn canfod camddatganiad perthnasol pan fydd yn bodoli. Gall
camddatganiadau godi o dwyll neu wall ac ystyrir eu bod yn
berthnasol os gellid disgwyl yn rhesymol iddynt, yn unigol neu ar y
cyd, ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd defnyddwyr a
wneir ar sail y datganiadau ariannol hyn. 

Ceir disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau am archwilio’r datganiadau
ariannol ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol ar:
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae’r disgrifiad hwn yn
rhan o’n hadroddiad fel archwilwyr.

Defnyddio’r adroddiad hwn
Mae’r adroddiad hwn, gan gynnwys y barnau, wedi cael ei baratoi ar
gyfer Corff Llywodraethu’r sefydliad fel corff yn unol ag erthyglau
13(2) a 13(3) o Erthyglau Llywodraethu’r sefydliad ac adran 124B o
Ddeddf Diwygio Addysg 1988 fel y’i diwygiwyd gan adran 71 o
Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 ac adran 144 o Ddeddf
Elusennau 2011 a rheoliadau a wnaed o dan adran 154 o’r Ddeddf
honno (Rheoliad 30 o Reoliadau’r Elusennau (Cyfrifon ac
Adroddiadau) 2008) a dim ond ar gyfer y Corff Llywodraethu ac nid
at unrhyw ddiben arall. Wrth roi’r barnau hyn nid ydym yn derbyn
nac yn cymryd cyfrifoldeb am unrhyw ddiben arall nac i unrhyw
berson arall y dangosir yr adroddiad hwn iddo neu y gall ddod i’w
ddwylo oni chytunir yn benodol drwy ein caniatâd blaenorol yn
ysgrifenedig.

Adroddiadau gofynnol eraill
Barn ar faterion eraill a ragnodir yng Nghod Ymarfer
Archwilio CCAUC a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Addysg
Bellach ac Uwch 1992 a’r Cod Rheoli Ariannol a
gyhoeddwyd o dan Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Yn ein barn ni, ym mhob ffordd berthnasol, mae arian o ba
ffynhonnell bynnag y bo a weinyddir gan y sefydliad at ddibenion
penodol wedi cael ei gymhwyso’n briodol at y dibenion hynny a’i
reoli yn unol â deddfwriaeth berthnasol ac unrhyw delerau ac
amodau eraill a atodir iddynt.
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Incwm

Ffioedd dysgu a chontractau addysg
Grantiau gan y corff cyllido
Grantiau a chontractau ymchwil
Incwm arall
Incwm buddsoddi
Rhoddion a gwaddolion

Cyfanswm yr incwm

Gwariant 

Costau staff
Treuliau gweithredu eraill
Dibrisiant ac amorteiddiad
Llog a chostau cyllid eraill

Cyfanswm y gwariant

Gwarged cyn enillion a cholledion eraill

Eitem Eithriadol
Colled sy’n codi o waredu asedau sefydlog

Gwarged cyn treth

Trethiant

Gwarged ar gyfer y flwyddyn

Ennill/(colled) actiwaraidd mewn perthynas â chynlluniau pensiwn
Cynnydd yng Ngwerth Buddsoddiadau Asedau Gwaddolion ar y Farchnad

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr/(traul) ar gyfer y flwyddyn 

Cynrychiolir gan:
Incwm cynhwysfawr Gwaddolion ar gyfer y flwyddyn
Incwm cynhwysfawr cyfyngedig ar gyfer y flwyddyn 
Incwm cynhwysfawr anghyfyngedig/(traul) ar gyfer y flwyddyn

Nodiadau

1
2
3
4
5
6

7

12,13
8

9

10

11

26
21

Prifysgol
£'000oedd

123,312
9,844
4,544

18,332
582

-

156,614

91,338
42,277

9,377
6,121

149,113

7,501

(3,000)
(190)

4,311

-

4,311

26,393
8

30,712

2
-

30,710

30,712

Cyfun 
£'000oedd

133,246
23,511

4,941
20,936

720
1,168

0

184,522

108,679
49,232
11,920

6,803

176,634

7,888

(3,000)
(179)

4,709

12

4,721

28,632
95

33,448

117
53

33,278

33,448

Prifysgol Wedi’i
Ailddatgan
£’000oedd

119,905
11,177

3,664
21,188

858
-

156,792

91,231
42,084

8,626
5,717

147,658

9,134

(3,528)
-

5,606

375

5,981

(6,937)
14

(942)

19
-

(961)

(942)

Cyfun Wedi’i
Ailddatgan
£’000oedd

129,671
24,856

4,221
23,270

1,035
1,115

0

184,168

107,937
48,844
11,572

6,329

174,682

9,486

(3,528)
(50)

5,908

399

6,307

(8,250)
193

(1,750)

343
51

(2,144)

(1,750)
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Datganiad o Incwm Cynhwysfawr y Grŵp Cyfun a’r Brifysgol

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Gorffennaf 2017

Datganiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018

Prifysgol De Cymru
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Datganiad o Newidiadau yng Nghronfeydd Wrth Gefn y Grŵp Cyfun
a’r Brifysgol 

Cronfa Wrth Gefn Incwm a Gwariant

Cyfun

Cyfanswm y
Cronfeydd Wrth Gefn

Cronfa Wrth Gefn Incwm a Gwariant Cyfanswm y
Cronfeydd Wrth Gefn

www.decymru.ac.uk  

Cronfa Wrth Gefn Incwm a Gwariant

Cronfa Wrth Gefn Incwm a Gwariant

Balans ar 1 Awst 2017

Gwarged o’r datganiad incwm a gwariant
Incwm cynhwysfawr arall

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn

Balans ar 31 Gorffennaf 2018

Balans ar 1 Awst 2016

Gwarged o’r datganiad incwm a gwariant
Incwm cynhwysfawr arall/(traul)
Rhyddhau cronfeydd cyfyngedig a wariwyd yn ystod y flwyddyn

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr/(traul) ar gyfer y flwyddyn

Balans ar 31 Gorffennaf 2017

Prifysgol 

Balans ar 1 Awst 2017

Gwarged o’r datganiad incwm a gwariant
Incwm cynhwysfawr arall

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn

Balans ar 31 Gorffennaf 2018

Balans ar 1 Awst 2016

Gwarged o’r datganiad incwm a gwariant
Incwm cynhwysfawr arall/(traul)

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr/(traul) ar gyfer y flwyddyn

Balans ar 31 Gorffennaf 2017

Gwaddol
£’000oedd

3,193

22
95

117

3,310

Gwaddol
£’000oedd

2,850

150
193 

-

343

3,193

Gwaddol
£’000oedd

766

(6)
8

2

768

Gwaddol
£’000oedd

747

5
14

19

766

Anghyfyngedig
£’000oedd

56,640

4,646
28,632

33,278

89,918

Anghyfyngedig
£’000oedd

58,784

5,262
(8,250)

844

(2,144)

56,640

Anghyfyngedig
£’000oedd

54,560

4,317
26,393

30,710

85,270

Anghyfyngedig
£’000oedd

55,521

5,976
(6,937)

(961)

54,560

9

Cyfyngedig
£’000oedd

836

53
-

53

889

Cyfyngedig
£’000oedd

785

895
-

(844)

51

836

Cyfyngedig
£’000oedd

-

-
-

-

-

Cyfyngedig
£’000oedd

-

-
- 

-

-

£’000oedd

60,669

4,721
28,727

33,448

94,117

£’000oedd

62,419

6,307
(8,057)

-

(1,750)

60,669

Cyfanswm y
Cronfeydd Wrth Gefn

£’000oedd

55,326

4,311
26,401

30,712

86,038

Cyfanswm y
Cronfeydd Wrth Gefn

£’000oedd

56,268

5,981
(6,923)

(942)

55,326



Asedau anghyfredol

Asedau anniriaethol
Asedau Sefydlog Diriaethol
Buddsoddiadau

Asedau cyfredol

Stocrestr
Symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill
Buddsoddiadau
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod

Llai: Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn

Asedau cyfredol net

Cyfanswm yr asedau llai rhwymedigaethau cyfredol

Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn

Darpariaethau

Darpariaethau pensiwn
Darpariaethau eraill

Cyfanswm yr asedau net

Cronfeydd Wrth Gefn Cyfyngedig

Cronfa Wrth Gefn Incwm a Gwariant - cronfa wrth gefn gwaddolion
Cronfa wrth gefn incwm a gwariant - cronfa gyfyngedig

Cronfeydd Wrth Gefn Anghyfyngedig

Cronfa wrth gefn incwm a gwariant - anghyfyngedig

Cyfanswm y Cronfeydd Wrth Gefn

Nodiadau

12
13
14

15
16
17
23

18

19

20
20

21
22

Prifysgol
£’000oedd

1,186
204,944

2,256

208,386

81
9,466

64,014
17,611
91,172

(32,759)

58,413

266,799

(66,960)

(105,785)
(8,016)

86,038

768
-

85,270

86,038

Cyfun
£’000oedd

1,255
260,306

-
261,561

144
9,715

70,791
25,390

106,040

(37,509)

68,531

330,092

(109,539)

(118,107)
(8,329)

94,117

3,310
889

89,918

94,117

Prifysgol
£’000oedd

1,337
199,193

2,256

202,786

69
11,166
13,267
64,117
88,619

(35,770)

52,849

255,635

(68,938)

(125,198)
(6,173)

55,326

766
-

54,560

55,326

Cyfun
£’000oedd

1,370
255,330

-
256,700

112
10,804
15,557
74,021

100,494

(38,839)

61,655

318,355

(112,248)

(138,766)
(6,672)

60,669

3,193
836

56,640

60,669
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Mantolenni’r Grŵp Cyfun a’r Brifysgol

Ar 31 Gorffennaf 2018 Ar 31 Gorffennaf 2017

Datganiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018

Prifysgol De Cymru

Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan y Corff Llywodraethu ar 26 Tachwedd 2018 ac fe’u llofnodwyd ar ei ran ar y dyddiad hwnnw gan:

Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr Is-Ganghellor



Llif arian parod o weithgareddau gweithredu
Gwarged ar gyfer y flwyddyn
Addasiad ar gyfer eitemau anariannol
Dibrisiant
Amorteiddio asedau anniriaethol
Lleihad yng ngwerth asedau sefydlog
(Cynnydd)/Lleihad mewn stoc 
Lleihad yn nifer y dyledwyr
Lleihad yn nifer y credydwyr
Cynnydd/(rhyddhau) incwm gohiriedig
Cynnydd mewn darpariaeth bensiwn
Cynnydd mewn darpariaethau eraill

Addasiad ar gyfer buddsoddi neu ariannu gweithgareddau
Incwm buddsoddi
Llog sy’n daladwy
Incwm o waddolion
Cynnydd yng ngwerth buddsoddiadau gwaddolion ar y farchnad
Colled sy’n codi o waredu asedau sefydlog
Incwm grant cyfalaf

Mewnlif arian parod net o weithgareddau gweithredu

Llifau arian parod o weithgareddau buddsoddi
Trosglwyddo o arian parod i fuddsoddiadau
Derbyniadau grantiau cyfalaf
Incwm buddsoddi
Taliadau a wnaed i gaffael asedau sefydlog
Taliadau a wnaed i gaffael asedau anniriaethol

Llifau arian parod o weithgareddau ariannu
Llog sy’n daladwy
Arian parod gwaddolion a dderbyniwyd
Ad-dalu symiau a fenthyciwyd

(Gostyngiad)/Cynnydd mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod yn ystod y flwyddyn 

Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar ddechrau’r flwyddyn

Dadansoddiad o arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar ddiwedd y flwyddyn:
Bondiau byrdymor
Adneuon byrdymor
Arian parod yn y Banc ac mewn llaw

Cyfanswm

13
12 
13
15
16 
18
19

20

5
8 

21
21
13

17

5
13
12

8
21

23

23
23
23

6,307

11,403
169

-
72

1,693
(11,881)

(2,245)
6,882
1,930

(1,035)
3,428
(110)

193
50

(3,374)

13,482

11,765
3,374
1,035

(19,617)
(119)

(3,562)

(3,428)
110

(3,439)

(6,757)

3,163

70,858

41,456
25,031

7,534

74,021

4,721

11,744
176

3,000
(32)

1,089
(910)
1,058
7,973
1,657

(720)
3,279

(30)
95

184
(2,830)

30,454

(55,234)
2,830

720
(19,904)

(61)

(71,649)

(3,279)
30

(4,187)

(7,436)

(48,631)

74,021

6,996
8,064

10,330

25,390
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a) Sail Paratoi
Mae’r Datganiadau Ariannol hyn wedi cael eu paratoi yn unol â’r
Datganiad o’r Arfer a Argymhellir (SORP): Cyfrifyddu ar gyfer Addysg
Bellach ac Uwch 2015 ac yn unol â’r Safonau Adrodd Ariannol (FRS
102). Mae’r Brifysgol yn endid budd cyhoeddus ac felly mae wedi
cymhwyso gofynion budd cyhoeddus perthnasol FRS 102.

Mae Incwm y Flwyddyn Flaenorol wedi cael ei ailddatgan er mwyn
adlewyrchu’r penderfyniad i ailddosbarthu Incwm Grant nad oedd
yn bodloni diffiniad Frascati o ymchwil o ‘Grantiau a Chontractau
Ymchwil’ i ‘Incwm Arall’. Nid yw’r ailddatganiad wedi effeithio ar
gyfanswm yr incwm cynhwysfawr na’r asedau net ar gyfer y
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2017.

b) Sail Cyfuno
Mae’r Datganiadau Ariannol cyfun yn cynnwys y Brifysgol a’i holl is-
gwmnïau ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018.
Caiff trafodion o fewn y grŵp eu dileu wrth gyfuno.

Nid yw’r Datganiadau Ariannol cyfun yn cynnwys incwm a gwariant
Undeb y Myfyrwyr gan nad yw’r Brifysgol yn rheoli penderfyniadau
polisi nac yn cael dylanwad cryf arnynt.

c) Cydnabod Incwm
Mae incwm o werthu nwyddau neu wasanaethau yn cael ei gredydu
i’r Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr pan gaiff y nwyddau
neu’r gwasanaethau eu cyflenwi i’r cwsmeriaid allanol neu pan gaiff
telerau’r contract eu bodloni.

Mae incwm ffioedd yn cael ei ddatgan yn gros o unrhyw wariant
nad yw’n ddisgownt a’i gredydu i’r Datganiad Cyfun o Incwm
Cynhwysfawr dros y cyfnod y mae’r myfyrwyr yn astudio. Lle y
lleiheir swm y ffi dysgu, drwy ddisgownt, dangosir incwm
derbyniadwy yn glir o’r disgownt. Cyfrifir am fwrsarïau ac
ysgoloriaethau yn gros fel gwariant ac nid ydynt yn cael eu didynnu
o incwm.

Nid yw cyllid y mae’r Brifysgol yn ei dderbyn ac yn ei ad-dalu fel
asiant talu ar ran corff cyllido wedi’i gynnwys yn incwm a gwariant y
Brifysgol lle mae’r Brifysgol ond yn cael ei hamlygu i risg fach iawn
neu ond yn cael budd economaidd bach iawn mewn cysylltiad â’r
trafodyn.

Mae Grantiau’r Llywodraeth, gan gynnwys; grant bloc y cyngor
cyllido; grantiau ymchwil o ffynonellau’r llywodraeth; grantiau a
rhoddion eraill o ffynonellau anllywodraethol yn cael eu cydnabod
yn y Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr dros y cyfnodau y
mae’r Brifysgol yn cydnabod y costau cysylltiedig. Lle mae rhan o
grant gan y Llywodraeth yn cael ei gohirio mae’n cael ei chydnabod
fel incwm gohiriedig o fewn credydwyr a’i dyrannu rhwng
credydwyr sy’n ddyledus o fewn blwyddyn ac sy’n ddyledus ar ôl
mwy na blwyddyn fel y bo’n briodol.

Mae grantiau eraill, gan gynnwys grantiau ymchwil a rhoddion o
ffynonellau anllywodraethol yn cael eu cydnabod yn y Datganiad
Cyfun o Incwm Cynhwysfawr pan fydd gan y Brifysgol yr hawl i gael
yr incwm a phan fydd amodau sy’n ymwneud â pherfformiad yn

cael eu bodloni. Mae incwm a dderbynnir cyn i amodau sy’n
ymwneud â pherfformiad gael eu bodloni yn cael ei ohirio ar y
Fantolen a’i ryddhau i’r Datganiad Cyfun o Incwm pan gaiff amodau
o’r fath eu bodloni.

Mae trafodion heb gyfnewid nac amodau sy’n ymwneud â
pherfformiad yn cynnwys rhoddion a gwaddolion. Mae rhoddion a
gwaddolion lle mae’r rhoddwr wedi gosod cyfyngiadau yn cael eu
cydnabod yn y Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr pan fydd
gan y Brifysgol yr hawl i gael yr Incwm. Mae incwm yn cael ei gadw
yn y gronfa wrth gefn gyfyngedig nes iddo gael ei ddefnyddio yn
unol â’r cyfryw gyfyngiadau ac yna caiff yr incwm ei ryddhau i
gronfeydd wrth gefn cyffredinol drwy drosglwyddo o gronfa wrth
gefn.

Mae incwm buddsoddi ac arbrisiant gwaddolion yn cael eu cofnodi
mewn incwm yn y flwyddyn y mae’n codi ac fel incwm cyfyngedig
neu anghyfyngedig yn unol â thelerau cyfyngiadau eraill sy’n cael
eu cymhwyso at y gronfa waddol.

Mae rhoddion heb gyfyngiadau yn cael eu cofnodi yn y Datganiad
Cyfun o Incwm Cynhwysfawr pan fydd gan y Brifysgol yr hawl i gael
yr incwm.

Mae rhoddion a gwaddolion sydd â chyfyngiadau yn cael eu
dosbarthu fel cronfeydd wrth gefn cyfyngedig gyda datgeliad
ychwanegol yn y nodiadau i’r Datganiadau Ariannol.
Mae pedwar prif fath o roddion a gwaddolion sydd â chyfyngiadau:

1.  Rhoddion cyfyngedig -- mae’r rhoddwr wedi nodi bod yn rhaid i’r
rhodd gael ei defnyddio at amcan penodol.

2. Gwaddolion parhaol anghyfyngedig -- mae’r rhoddwr wedi nodi 
bod yn rhaid i’r gronfa gael ei buddsoddi’n barhaol er mwyn 
cynhyrchu ffrwd incwm er budd cyffredinol y Brifysgol.

3. Gwaddolion gwariadwy cyfyngedig -- mae’r rhoddwr wedi nodi 
amcan penodol heblaw prynu neu adeiladu asedau sefydlog 
diriaethol, a gall y Brifysgol droi’r swm a roddwyd yn Incwm.

4. Gwaddolion parhaol cyfyngedig -- mae’r rhoddwr wedi nodi bod
yn rhaid i’r gronfa gael ei buddsoddi’n barhaol er mwyn 
cynhyrchu ffrwd incwm i’w defnyddio at amcan penodol.

ch)  Grantiau Cyfalaf
Mae grantiau cyfalaf a dderbynnir o ffynonellau’r llywodraeth
heblaw grantiau cyfalaf ar gyfer tir yn cael eu gohirio a’u rhyddhau
i’r Datganiad Cyfun o Incwm Cynhwysfawr dros oes economaidd
ddefnyddiol ddisgwyliedig yr ased cysylltiedig ar sail sy’n gyson â’r
polisi ynglŷn â dibrisiant. Mae grantiau cyfalaf a dderbynnir o
ffynonellau’r llywodraeth ar gyfer tir yn cael eu cofnodi mewn
incwm pan fydd gan y Brifysgol yr hawl i gael yr incwm ar yr amod
bod unrhyw amodau sy’n ymwneud â pherfformiad wedi cael eu
bodloni.

Mae grantiau cyfalaf a dderbynnir o ffynonellau anllywodraethol yn
cael eu cofnodi mewn incwm pan fydd gan y Brifysgol yr hawl i gael
yr incwm ar yr amod bod unrhyw amodau sy’n ymwneud â
pherfformiad wedi cael eu bodloni.
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d) Cyfrifyddu ar gyfer Buddiannau Ymddeol
Mae’r Brifysgol yn rhan o dri phrif gynllun buddiannau diffiniedig,
Cynllun Pensiwn yr Athrawon (TSS), Cronfa Bensiwn Cyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RCTPF) a Chynllun Pensiwn y
Prifysgolion (USS).

Mae USS a TSS yn gynllun aml-gyflogwr ac nid oes modd nodi
asedau a rhwymedigaethau aelodau’r Brifysgol oherwydd natur
gydfuddiannol y cynllun ac felly cyfrifir am y cynllun fel cynllun
cyfraniadau diffiniedig. Mae rhwymedigaeth yn cael ei chofnodi o
fewn darpariaethau ar gyfer unrhyw ymrwymiad cytundebol i
ariannu diffygion blaenorol yn USS.

RCTPF - Mae rhwymedigaeth net y Grŵp mewn perthynas â
chynlluniau pensiwn buddiannau diffiniedig (a buddiannau ôl-
gyflogaeth eraill) yn cael ei chyfrifo ar wahân ar gyfer pob cynllun
drwy amcangyfrif swm y buddiant yn y dyfodol y mae cyflogeion
wedi’i ennill yn gyfnewid am eu gwasanaeth yn y flwyddyn gyfredol
ac mewn blynyddoedd blaenorol. Mae’r buddiant hwnnw yn cael ei
ddisgowntio er mwyn pennu ei werth presennol a gwerth teg
asedau unrhyw gynllun (ar bris ymgynnig) ac unrhyw gostau
gwasanaeth a roddwyd nas cydnabuwyd. Y gyfradd disgowntio
rhwymedigaeth yw’r arenillion ar ddyddiad y fantolen ar fondiau â
statws credyd yn arian cyfred y Grŵp, ac ar ôl ystyried dyddiadau
aeddfedu sy’n agos i delerau rhwymedigaethau’r Grŵp.

Mae’r cyfrifiad yn cael ei wneud gan actiwari cymwysedig drwy
ddefnyddio’r dull credyd uned amcanestynedig. Pan fydd y cyfrifiad
yn arwain at fudd i’r Brifysgol, mae’r ased cydnabyddedig wedi’i
gyfyngu i gyfanswm unrhyw gostau gwasanaeth a roddwyd nas
cydnabuwyd; gwerth presennol buddiannau sydd ar gael ar ffurf
unrhyw ad-daliadau o’r cynllun yn y dyfodol; gostyngiadau mewn
cyfraniadau i’r cynllun yn y dyfodol neu ar adeg setliad y cynllun; ac
mae’n ystyried effaith andwyol unrhyw ofynion ariannu sylfaenol.

dd) Buddiannau Cyflogeion 
Mae buddiannau cyflogaeth byrdymor megis cyflogau a chyfnodau
o absenoldeb wedi’u digolledu yn cael eu cydnabod fel traul yn y
flwyddyn y mae’r cyflogeion yn rhoi gwasanaeth i’r Brifysgol. Mae
unrhyw fuddiannau nas defnyddiwyd yn cael eu cronni a’u mesur fel
y swm ychwanegol y mae’r Brifysgol yn disgwyl ei dalu o ganlyniad
i’r hawliad nas defnyddiwyd.

e) Prydlesau Cyllid
Mae prydlesau lle mae’r Brifysgol yn derbyn holl risgiau a
buddiannau perchenogaeth o’r ased ar brydles i gryn raddau yn cael
eu dosbarthu’n brydlesau cyllid. Mae asedau ar brydles a gaffaelir
drwy brydles cyllid yn cael eu datgan fel swm sy’n hafal i’w gwerth
teg a gwerth presennol yr isafswm taliadau prydles ar ddechrau’r
brydles, pa un bynnag sydd isaf, llai dibrisiant cronedig a llai
colledion cronedig oherwydd lleihad mewn gwerth. Cyfrifir am
daliadau prydles fel y’i disgrifir isod.

Mae isafswm taliadau prydles yn cael eu dosrannu rhwng yr arwystl
gyllid a’r gostyngiad yn y rhwymedigaeth sy’n weddill. Mae’r arwystl
gyllid yn cael ei dyrannu i bob cyfnod yn ystod cyfnod y brydles er
mwyn cynhyrchu cyfradd llog gyfnodol gyson ar yr hyn sy’n weddill
o’r rhwymedigaeth.

f) Prydlesau Gweithredu
Codir costau mewn perthynas â phrydlesau gweithredu ar sail llinell
syth dros gyfnod y brydles. Mae premiymau neu gymhellion unrhyw
brydles yn ymestyn dros isafswm cyfnod y brydles.

ff) Arian Cyfred Tramor
Mae trafodion mewn arian cyfred tramor yn cael eu trosi’n arian
cyfred gweithredol priodol endidau’r Grŵp yn ôl y gyfradd gyfnewid
dramor a ddyfarnwyd ar ddyddiad y trafodyn. Mae asedau a
rhwymedigaethau ariannol mewn arian cyfred tramor ar ddyddiad y
fantolen yn cael eu haildrosi i’r arian cyfred gweithredol yn ôl y
gyfradd gyfnewid dramor a ddyfarnwyd ar y dyddiad hwnnw. Mae
gwahaniaethau cyfnewid tramor sy’n codi ar adeg trosi yn cael eu
cydnabod yn y datganiad incwm. Mae asedau a rhwymedigaethau
anariannol sy’n cael eu mesur yn nhermau cost hanesyddol mewn
arian cyfred tramor yn cael eu trosi gan ddefnyddio’r gyfradd
gyfnewid ar ddyddiad y trafodyn. Mae asedau a rhwymedigaethau
anariannol sydd wedi’u dosbarthu mewn arian cyfred tramor sy’n
cael eu datgan ar werth teg yn ôl y gyfradd gyfnewid dramor a
ddyfarnwyd ar y dyddiadau y pennwyd y gwerth teg.

Mae gwahaniaethau cyfnewid sy’n codi o drosi gweithrediadau
tramor yn cael eu nodi fel eitem o incwm cynhwysfawr arall.

g) Eitemau Eithriadol
Cyfrifir am eitemau fel eitemau eithriadol os oes angen eu datgelu
ar wahân ar wyneb y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr os yw’n
berthnasol oherwydd eu swm, eu natur neu eu hamgylchiadau.
Byddai’r rhain yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r canlynol: 

1.  Lleihau stocrestrau i’w gwerth gwireddadwy net, neu leihad yng
ngwerth eiddo, offer a chyfarpar, yn ogystal â gwrthdroi lleihad
o’r fath;

2.  darpariaethau ailstrwythuro neu eu gwrthdroi;
3.  elw neu golledion sy’n codi o waredu eitemau o eiddo, offer a 

chyfarpar;
4.  elw neu golledion sy’n codi o waredu buddsoddiadau;
5.  setlo achosion cyfreithiol; neu
6.  gwrthdroi darpariaethau eraill.
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ng) Asedau Sefydlog
Mae asedau sefydlog yn cael eu datgan ar gost wirioneddol llai
dibrisiant cronedig a cholledion cronedig oherwydd lleihad mewn
gwerth. Mae eitemau penodol o asedau sefydlog a ailbrisiwyd i’w
gwerth teg ar 1 Awst 2014, y dyddiad y newidiwyd i SORP, yn cael eu
mesur ar sail cost dybiedig, sef y swm a ailbrisiwyd ar ddyddiad yr
ailbrisiad hwnnw. Lle mae gan rannau o ased sefydlog oes
ddefnyddiol wahanol, cyfrifir amdanynt fel eitemau o asedau
sefydlog ar wahân.

Mae gwariant yr eir iddo mewn perthynas â thir ac adeiladau ar ôl
eu prynu neu eu hadeiladu ar y cychwyn, a chyn eu prisio, yn cael eu
cyfalafu i’r graddau y maent yn cynyddu’r buddiannau disgwyliedig
i’r Brifysgol yn y dyfodol. Mae gwariant nad yw’n gwella eitem y tu
hwnt i’w chyflwr gwreiddiol nac yn cynyddu ei hoes economaidd
ddisgwyliedig yn cael ei godi i’r Cyfrif Incwm a Gwariant.

Nid yw tir rhydd-ddaliadol yn cael ei ddibrisio am yr ystyrir bod
ganddo oes ddefnyddiol amhenodol. Mae adeiladau rhydd-
ddaliadol yn cael eu dibrisio ar sail llinell syth dros eu hoes
ddefnyddiol ddisgwyliedig fel a ganlyn:

Adeiladau Rhydd-ddaliadol - Hyd at 50 mlynedd
Offer a Pheiriannau – 3 i 5 mlynedd
Gosodiadau a Ffitiadau – 3 i 25 mlynedd

Ni chodir unrhyw ddibrisiant ar asedau sy’n cael eu hadeiladu.
Mae cyfarpar, gan gynnwys cyfrifiaduron, sy’n costio llai na £5,000
fesul eitem unigol, yn cael ei ddileu yn y flwyddyn y cafodd ei
gaffael. Lle mae’r ased a gwblhawyd yn cynnwys nifer o elfennau
sy’n angenrheidiol er mwyn i’r ased weithredu yn ôl y bwriad, yna
gellir defnyddio’r gwerth cyfunol er mwyn penderfynu a yw’r
trothwy cyfalafu ased wedi’i gyrraedd. Mae pob math o gyfarpar
arall yn cael ei gyfalafu.

Mae dulliau dibrisio, oes ddefnyddiol a gwerthoedd gweddilliol yn
cael eu hadolygu ar ddyddiad paratoi pob Mantolen.

h) Costau benthyca
Mae costau benthyca y gellir eu priodoli’n uniongyrchol i gaffael,
adeiladu neu gynhyrchu ased cymwys yn cael eu cyfalafu.

i) Asedau anniriaethol
Mae meddalwedd gyfrifiadurol yn cael ei datgan ar gost llai
amorteiddiad cronedig a cholledion cronedig oherwydd lleihad
mewn gwerth. Mae meddalwedd yn cael ei hamorteiddio dros ei
hoes ddefnyddiol amcangyfrifedig, o rhwng tair a deng mlynedd, ar
sail llinell syth.

Mae meddalwedd sy’n costio llai na £250,000 yn cael ei dileu ar y
dyddiad y cafodd ei chaffael.

Lle mae ffactorau, megis datblygiadau technolegol neu newidiadau
yn y pris ar y farchnad, yn nodi bod gwerth gweddilliol neu oes
ddefnyddiol wedi newid, mae’r gwerth gweddilliol, yr oes
ddefnyddiol neu’r gyfradd amorteiddio yn cael eu newid yn y
dyfodol er mwyn adlewyrchu’r amgylchiadau newydd.

Mae’r asedau’n cael eu hadolygu o ran lleihad mewn gwerth os yw’r
ffactorau uchod yn nodi bod gwerth y swm cario wedi lleihau o
bosibl.

l) Buddsoddiadau
Mae buddsoddiadau anghyfredol yn cael eu dal ar y Fantolen ar
gost wedi’i hamorteiddio llai lleihad mewn gwerth. Mae
buddsoddiadau mewn endidau a reolir ar y cyd, cwmnïau cyswllt ac
is-gwmnïau yn cael eu cario ar gost llai lleihad mewn gwerth yng
nghyfrifon y Brifysgol.

Mae buddsoddiadau asedau cyfredol yn cael eu dal ar werth teg
gyda symudiadau’n cael eu cydnabod yn y Datganiad Cyfun o
Incwm a Gwariant.

ll) Stocrestr
Mae stocrestr yn cael ei dal ar gost a gwerth gwireddadwy net, pa
un sydd isaf, a’i mesur gan ddefnyddio fformiwla cost gyfartalog.

m) Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod
Mae arian parod yn cynnwys arian parod mewn llaw, adneuon sy’n
ad-daladwy ar gais a gorddrafftiau. Mae adneuon yn ad-daladwy ar
gais os ydynt ar gael yn ymarferol o fewn 24 awr heb gosb.

Mae symiau sy’n cyfateb i arian parod yn fuddsoddiadau byrdymor,
hylifol iawn y gellir eu troi’n symiau hysbys o arian parod yn hawdd
gyda risg fach o newid mewn gwerth.
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n) Darpariaethau, rhwymedigaethau
digwyddiadol ac asedau digwyddiadol
Mae darpariaethau’n cael eu cydnabod yn y datganiadau ariannol:

(a)  pan fydd gan y Brifysgol rwymedigaeth bresennol (cyfreithiol 
neu ddeongliadol) o ganlyniad i ddigwydd yn y gorffennol;

(b) pan fydd yn debygol y bydd angen all-lif o fuddiannau 
economaidd i setlo’r rhwymedigaeth; 

(c)   pan fydd modd llunio amcangyfrif dibynadwy o swm y 
rhwymedigaeth.

Pennir y swm a gydnabyddir fel darpariaeth drwy ddisgowntio’r
llifau arian disgwyliedig yn y dyfodol ar gyfradd cyn treth sy’n
adlewyrchu’r risgiau sy’n benodol i’r rhwymedigaeth.

Mae rhwymedigaeth ddigwyddiadol yn codi o ddigwyddiad yn y
gorffennol sy’n gosod rhwymedigaeth o bosibl ar y Brifysgol na fydd
ei bodolaeth yn cael ei chadarnhau oni fydd digwyddiadau ansicr yn
digwydd ai peidio yn y dyfodol nad ydynt yn gyfan gwbl o fewn
rheolaeth y Brifysgol. Mae rhwymedigaethau digwyddiadol hefyd
yn codi mewn amgylchiadau lle y byddai darpariaeth fel arall yn cael
ei gwneud ond nad yw’n debygol y bydd angen all-lif o adnoddau
neu nad oes modd mesur swm y rhwymedigaeth yn ddibynadwy.

Mae ased digwyddiadol yn codi pan fydd rhywbeth wedi digwydd
sy’n rhoi ased i’r Brifysgol o bosibl ac na fydd ei fodolaeth yn cael ei
gadarnhau oni fydd digwyddiadau ansicr yn digwydd ai peidio yn y
dyfodol nad ydynt yn gyfan gwbl o fewn rheolaeth y Brifysgol.

Nid yw asedau na rhwymedigaethau digwyddiadol yn cael eu
cydnabod yn y Fantolen ond maent yn cael eu datgelu yn y
nodiadau.

o) Trethiant
Mae’r Brifysgol yn elusen eithriedig o fewn ystyr Rhan 3 o Ddeddf
Elusennau 2011. Felly, mae’n elusen o fewn ystyr Para 1 o atodlen 6 i
Ddeddf Cyllid 2010 ac yn unol â hynny, mae’r Brifysgol wedi’i
heithrio o bosibl rhag trethiant mewn perthynas ag incwm neu
enillion cyfalaf a dderbynnir o fewn categorïau a gwmpesir gan
adran 478-488 o Ddeddf Treth Gorfforaeth 2010 neu adran 256 o
Ddeddf Trethiant Enillion Trethadwy 1992, i’r graddau y mae’r cyfryw
incwm neu enillion yn cael eu cymhwyso at ddibenion elusennol yn
unig. Nid yw’r Brifysgol wedi’i heithrio mewn perthynas â Threth ar
Werth. Mae TAW anadenilladwy wrth brynu wedi’i chynnwys yng
nghostau’r cyfryw bryniannau. Mae unrhyw TAW anadenilladwy a
ddyrennir i asedau sefydlog wedi’i chynnwys yn eu cost.

Yr unig daliad Treth Gorfforaeth a adlewyrchir yn y wybodaeth
ariannol gyfun yw’r dreth a ddidynnwyd yn y tarddiad gan HMRC
mewn perthynas â Chredydau Gwariant Ymchwil a Datblygu a
gydnabyddir yn y Datganiad Cyfun o Incwm a Gwariant
Cynhwysfawr yn ystod y flwyddyn.

p) Cronfeydd Wrth Gefn
Mae cronfeydd wrth gefn yn cael eu dyrannu rhwng cronfeydd wrth
gefn cyfyngedig ac anghyfyngedig. Mae cronfeydd wrth gefn
cyfyngedig ar gyfer gwaddolion yn cynnwys balansau, drwy waddol
i’r Brifysgol sy’n cael eu dal fel cronfa gyfyngedig barhaol gan fod yn
rhaid i’r Brifysgol ddal y gronfa am byth. Mae cronfeydd wrth gefn
cyfyngedig eraill yn cynnwys balansau y mae’r rhoddwr wedi
dynodi diben penodol iddynt ac felly mae’r Brifysgol o dan
gyfyngiadau wrth ddefnyddio’r cronfeydd hyn.
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Wrth baratoi Datganiadau Ariannol mae’n rhaid i reolwyr lunio barn,
amcangyfrifon a thybiaethau sy’n effeithio ar y ffordd y cymhwysir
polisïau cyfrifyddu a’r symiau o asedau, rhwymedigaethau, incwm a
threuliau a nodir. Gall canlyniadau gwirioneddol fod yn wahanol i’r
amcangyfrifon hyn. Caiff amcangyfrifon a thybiaethau sylfaenol eu
hadolygu’n barhaus. Mae diwygiadau i amcangyfrifon cyfrifyddu yn
cael eu cydnabod yn y cyfnod y cafodd yr amcangyfrif ei ddiwygio
ac mewn unrhyw gyfnodau yn y dyfodol yr effeithir arnynt.

1. Pensiwn
Mae’r Brifysgol yn rhan o dri phrif gynllun buddiannau diffiniedig,
Cynllun Pensiwn yr Athrawon (TSS), Cronfa Bensiwn Cyngor
Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RCTPF) a Chynllun Pensiwn y
Prifysgolion (USS). Manylir ar y tybiaethau a wnaed yn Nodyn 26.

2. Darpariaeth ar gyfer pensiynau ychwanegol
Mae’r ddarpariaeth ar gyfer pensiynau ychwanegol wedi gostwng o
£8.3m (PDC £7.4m) i £7.6m (PDC £6.7m). Mae’r ddarpariaeth hon yn
ymwneud â’r rhwymedigaeth i ychwanegu at bensiynau cyflogeion
blaenorol o dan drefniadau ymddeol yn gynnar.

Mae’r rhwymedigaeth wedi cael ei chyfrifo gan actiwari’r cynllun a
chyfrifir amdani yn unol â FRS102 fel y’i rhagnodwyd gan y
Datganiad i’r Arfer a Argymhellir: Cyfrifyddu ar gyfer Addysg Bellach
ac Addysg Uwch 2015.

3. Lleihad yng ngwerth asedau Caerllion
Mae FRS102 yn nodi’r amodau ar gyfer lleihau gwerth asedau yn
natganiadau ariannol endid. Dylid adolygu’r lleihad mewn gwerth
os bydd digwyddiadau neu newidiadau mewn amgylchiadau yn
awgrymu nad oes modd adfer swm cario’r ased sefydlog o bosibl.

Ym mis Hydref 2018, pleidleisiodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor
Casnewydd i wrthod y cais hybrid i ailddatblygu safle Caerllion.
Cafodd yr ased y mae ei werth wedi lleihau yn y Datganiadau
Ariannol ei brisio gyda chaniatâd cynllunio ac o ystyried y newid
diweddar hwn, mae safle Caerllion wedi cael ei ailbrisio a chyfrifwyd
am leihad arall gwerth £3m.

4. Cyfuno – Undeb y Myfyrwyr
Nid yw Undeb y Myfyrwyr wedi cael ei gyfuno â Datganiadau
Ariannol y Grŵp gan na thybir bod y Brifysgol yn cael dylanwad
sylweddol ar bolisïau gweithredol ac ariannol Undeb y Myfyrwyr er
mwyn iddo gael ei ystyried yn Gwmni Cyswllt neu’n Is-gwmni.
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Myfyrwyr llawn amser y DU a’r UE
Myfyrwyr rhyngwladol llawn amser
Myfyrwyr rhan amser

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

103,789
12,520

7,003

123,312

Cyfun
£’000oedd

110,973
14,386

7,887

133,246

Prifysgol
£’000oedd

100,406
12,546

6,953

119,905

Cyfun
£’000oedd

107,497
14,291

7,883

129,671
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1.  Ffioedd dysgu a chontractau addysg

Grant rheolaidd
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
DCELLS

Grantiau penodol
Arall
Grant cyfalaf

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

7,646
-

1,454
744

9,844

Cyfun
£’000oedd

10,712
8,305

2,158
2,336

23,511

Prifysgol
£’000oedd

7,230
-

3,175
772

11,177

Cyfun
£’000oedd

9,997
8,096

3,880
2,883

24,856

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Gorffennaf 20172.  Grantiau gan y corff cyllido

Cynghorau ymchwil
Elusennau ymchwil
Llywodraeth (y DU a thramor)
Diwydiant a masnach
Arall

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

291
432

1,065
115

2,641

4,544

Cyfun
£’000oedd

291
432

1,065
115

3,038

4,941

Ailddatganwyd
Prifysgol

£’000oedd

363
537

1,157
169

1,438

3,664

Ailddatganwyd
Cyfun

£’000oedd

363
537

1,157
169

1,995

4,221

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Gorffennaf 20173.  Grantiau a chontractau ymchwil
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Llety, arlwyo a chynadleddau
Grantiau cyfalaf eraill
Incwm arall

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

7,206
460

10,666

18,332

Cyfun
£’000oedd

7,804
494

12,638

20,936

Ailddatganwyd
Prifysgol

£’000oedd

7,470
457

13,261

21,188

Ailddatganwyd
Cyfun

£’000oedd

8,086
491

14,693

23,270

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Gorffennaf 20174.  Incwm arall

Incwm buddsoddi sy’n codi o waddolion
Incwm buddsoddi arall 

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

11
571

582

Cyfun
£’000oedd

85
635

720

Prifysgol 
£’000oedd

10
848

858

Cyfun
£’000oedd

105
930

1,035

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Gorffennaf 20175.  Incwm buddsoddi

Gwaddolion newydd
Rhoddion â chyfyngiadau
Rhoddion heb gyfyngiadau

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

-
-
-

-

Cyfun
£’000oedd

30
989
149

1,168

Prifysgol 
£’000oedd

-
-
-

-

Cyfun
£’000oedd

110
895
110

1,115

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Gorffennaf 20176.  Rhoddion a gwaddolion

Nodiadau

21 

21
22
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Cyflogau
Costau nawdd cymdeithasol
Symudiad ar ddarpariaeth USS
Costau pensiwn eraill

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

68,803
6,955

94
15,486

91,338

Cyfun
£’000oedd

82,332
8,181

94
18,072

108,679

Prifysgol
£’000oedd

70,434
7,246

(23)
13,574

91,231

Cyfun
£’000oedd

83,498
8,455

(23)
16,007

107,937

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 20177.  Costau staff

Enillion yr Is-Ganghellor:

Cyflog blynyddol
Buddiannau

Cydnabyddiaeth aelodau eraill o’r staff ar gyflog uwch, heb gynnwys cyfraniadau pensiwn y
cyflogwr:

Tt
£100,000 i £109,999
£110,000 i £119,999
£120,000 i £129,999
£130,000 i £139,999
£140,000 i £149,999
£150,000 i £159,999
£160,000 i £169,999
£170,000 i £179,999
£180,000 i £189,999

Niferoedd staff ar gyfartaledd yn ôl prif gategori:

Adrannau Academaidd
Gwasanaethau Academaidd
Llety, Arlwyo a Chynadleddau
Safleoedd
Gwasanaethau Gweinyddu a Chanolog

Personél rheoli allweddol

Personél rheoli allweddol yw’r personau hynny sydd â’r awdurdod a’r cyfrifoldeb am gynllunio,
cyfarwyddo a rheoli gweithgareddau’r Brifysgol. Mae’r costau staff yn cynnwys iawndal a dalwyd i
bersonél rheoli allweddol.

Digolledu personél rheoli allweddol

Y flwyddyn a ddaeth i
ben 31 Gorffennaf 2017

£’000oedd

225
3

228

Nifer

1
1
-
3
-
-
-
-
-

5

Nifer

1,194
340

80
84

436

2,134

Y flwyddyn a ddaeth i
ben 31 Gorffennaf 2017

£’000oedd

938

Y flwyddyn a ddaeth i
ben 31 Gorffennaf 2018

£’000oedd

225
3

228

Nifer

1
2
-
-

1
-
-
-

1

5

Nifer

1,173
324

74
74

415

2,060

Y flwyddyn a ddaeth i
ben 31 Gorffennaf 2018

£’000oedd

851
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Prifysgol
£’000oedd

54 
3

517 
27 

6,110

Cyfun
£’000oedd

79 
9

622 
103 

Prifysgol
£’000oedd

63
13

434
31

6,110

Cyfun
£’000oedd

84
39

537
112

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018 

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2017 

Adrannau Academaidd
Gwasanaethau Academaidd
Grantiau a chontractau ymchwil
Llety, arlwyo a chynadleddau
Safleoedd
Gwasanaethau Gweinyddu a Chanolog
Gweithgareddau ymgynghori, hyfforddi a masnachol
Treuliau eraill

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

64,451 
16,509 

4,538 
5,436 

20,544 
25,455 

- 
12,180 

149,113 

Ailddatganwyd
Cyfun

£’000oedd

79,062
19,498

4,605
6,367

24,796
31,163

4,174
5,017

174,682

Ailddatganwyd
Prifysgol

£’000oedd

65,059
18,001

4,605
5,786

20,587
26,642

-
6,978

147,658

Cyfun
£’000oedd

78,194 
18,210 

4,538 
6,030 

24,903 
30,025 

3,788 
10,946 

176,634 

9.  Dadansoddiad o gyfanswm y gwariant yn ôl
gweithgarwch

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2017 

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018 

Cyfun

Mae treuliau gweithredu eraill yn cynnwys:

Cydnabyddiaeth archwilwyr allanol mewn perthynas â gwasanaethau archwilio
Cydnabyddiaeth archwilwyr allanol mewn perthynas â gwasanaethau nad ydynt
yn rhai archwilio

Rhenti prydlesau gweithredol
Tir ac adeiladau
Arall

Costau ailstrwythuro
Lleihad yng ngwerth Asedau Sefydlog
Costau cau Caerllion

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

-
(3,000)

-

(3,000)

Cyfun
£’000oedd

-
(3,000)

-

(3,000)

Prifysgol
£’000oedd

(2,114)
-

(1,414)

(3,528)

Cyfun
£’000oedd

(2,114)
-

(1,414)

(3,528)

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018 

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2017 10.  Eitemau Eithriadol

Llog benthyciadau
Taliad net ar gynlluniau pensiwn

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

2,935
3,186

6,121

Cyfun
£’000oedd

3,279
3,524

6,803

Prifysgol
£’000oedd

3,078
2,639

5,717

Cyfun
£’000oedd

3,428
2,901

6,329

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018 

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2017 8.  Llog a chostau cyllid eraill

Mae eitemau eithriadol wedi cael eu cydnabod yn y Datganiadau Ariannol sy’n ymwneud â lleihad pellach yng ngwerth Campws Caerllion.
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Cyfun

Cost

Ar 1 Awst 2017
Ychwanegiadau
Trosglwyddiadau
Gwarediadau
Ar 31 Gorffennaf 2018

Cynnwys prisiad ar:
31 Gorffennaf 2018
Cost

Dibrisiant Cronedig
Ar 1 Awst 2017
Taliad ar gyfer y flwyddyn
Lleihad mewn gwerth
Gwaredu
Ar 31 Gorffennaf 2018

Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2018

Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2017

Gosodiadau
a Ffitiadau
£’000oedd

21,925
3,418

187
(1,388)
24,142

-
24,142
24,142

16,375
1,503

-
(1,295)
16,583

7,559

5,550

Offer a
Pheiriannau

£’000oedd

42,201
8,643
1,373

(6,170)
46,047

-
46,047
46,047

36,079
3,048

-
(6,079)
33,048

12,999

6,122

Tir ac adeiladau
Rhydd-ddaliadol

£’000oedd

330,612
5,915
9,796

-
346,323

2,684
343,639
346,323

99,205
7,193
3,000

-
109,398

236,925

231,407

Cyfanswm
£’000oedd

406,989
19,904

-
(7,558)

419,335

2,684
416,651
419,335

151,659
11,744

3,000
(7,374)

159,029

260,306

255,330

Asedau Sydd
wrthi’n Cael 

eu Hadeiladu
£’000oedd

12,251
1,928

(11,356)
-

2,823

-
2,823
2,823

-
-
-
-

-

2,823

12,251

Cyfanswm
£’000oedd

1,613
61

-
1,674

243
176
419

1,255

1,370

Asedau Sydd
Wrthi’n Cael eu

Hadeiladu
£’000

-
-
-
-

-
-
-

-

-

Meddalwedd
£’000

1,613
61

-
1,674

243
176
419

1,255

1,370

Prifysgol 

Cyfanswm
£’000oedd

1,503
-
-

1,503

166
151
317

1,186

1,337

Asedau Sydd
Wrthi’n Cael eu

Hadeiladu
£'000

-
-
-
-

-
-
-

-

-

Meddalwedd
£'000

1,503
-
-

1,503

166
151
317

1,186

1,337

13.  Asedau Sefydlog Anniriaethol

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Cyfun

Cost

Ar 1 Awst 2017
Ychwanegiadau
Trosglwyddiadau
Ar 31 Gorffennaf 2018

Amorteiddiad Cronedig
Ar 1 Awst 2017
Taliad ar gyfer y flwyddyn
Ar 31 Gorffennaf 2018

Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2018

Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2017

12.  Asedau anniriaethol

Credyd Gwariant Ymchwil a Datblygu

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

-

-

Cyfun
£’000oedd

12

12

Prifysgol
£’000oedd

375

375

Cyfun
£’000oedd

399

399

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2018 

Y flwyddyn a ddaeth i ben 
31 Gorffennaf 2017 11.  Trethiant
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Cost

Ar 1 Awst 2017
Ychwanegiadau
Trosglwyddiadau
Gwarediadau
Ar 31 Gorffennaf 2018

Cynnwys prisiad ar:
Cost

Dibrisiant Cronedig
Ar 1 Awst 2017
Taliad ar gyfer y flwyddyn
Lleihad mewn gwerth
Gwarediadau
Ar 31 Gorffennaf 2018

Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2018

Gwerth llyfr net ar 31 Gorffennaf 2017

Gosodiadau
a Ffitiadau
£’000oedd

17,377
2,824

187
(1,388)
19,000

19,000
19,000

13,266
826

-
(1,295)
12,797

6,203

4,111

Offer a
Pheiriannau

£’000oedd

31,629
7,863
1,373

(6,154)
34,711

34,711
34,711

26,859
2,283

-
(6,066)
23,076

11,635

4,770

Tir ac adeiladau
Rhydd-ddaliadol

£’000oedd

267,346
5,543
9,796

-
282,685

282,685
282,685

89,285
6,117
3,000

-
98,402

184,283

178,061

Cyfanswm
£’000oedd

328,603
18,158

-
(7,542)

339,219

339,219
339,219

129,410
9,226
3,000

(7,361)
134,275

204,944

199,193

Asedau Sydd
wrthi’n Cael 

eu Hadeiladu
£’000oedd

12,251
1,928

(11,356)
-

2,823

2,823
2,823

-
-
-
-
-

2,823

12,251

Prifysgol 

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Roedd y llog cronnus wedi’i gyfalafu yn ystod y broses adeiladu yn gwneud cyfanswm o £dim (2017 £dim). Roedd llog wedi’i gyfalafu yn
ystod y flwyddyn yn gwneud cyfanswm o £dim (2017 £dim).

Lleihad mewn gwerth
Ym mis Hydref 2018, pleidleisiodd Pwyllgor Cynllunio Cyngor Casnewydd i wrthod y cais hybrid i ailddatblygu safle Caerllion. Cafodd yr ased
y mae ei werth wedi lleihau yn y Datganiadau Ariannol ei brisio gyda chaniatâd cynllunio ac o ystyried y newid diweddar hwn, mae safle
Caerllion wedi cael ei ailbrisio a chyfrifwyd am leihad arall gwerth £3m (nodyn 10).

Tir ac Adeiladau rhydd-ddaliadol
Cafodd tir ac adeiladau eu hailbrisio ar 31 Gorffennaf 1998 ac adlewyrchir y prisiad hwn yn ffigurau’r balans agoriadol, heblaw am dir a
ailbrisiwyd ar 1 Awst 2014. Dangosir pob ased sefydlog arall ar gost, ac wedi’i ddibrisio yn unol â’r polisïau cyfrifyddu. O ganlyniad i Ddeddf
Diwygio Addysg 1988, cafodd y buddiant rhydd-ddaliadol mewn tir ac adeiladau a feddiennir gan y Brifysgol a’r teitl i asedau eraill eu
trosglwyddo’n ffurfiol i’r Brifysgol ar y dyddiad corffori. Cawsant eu prisio ar 31 Gorffennaf 1998 gan y Meistri Cooke & Arkwright, Syrfewyr
Siartredig. Y sail cyfalafu oedd cost adnewyddu wedi’i dibrisio, heblaw am safleoedd domestig lleol a gafodd eu caffael a’u troi’n swyddfeydd
gan y Brifysgol, lle y defnyddiwyd prisiad ar y farchnad agored. Cafodd tir ei brisio ar 1 Awst 2014 gan y Meistri Cooke & Arkwright, Syrfewyr
Siartredig hefyd.

"Wedi’i ariannu gan y Trysorlys"
Mae’r tir a’r adeiladau yn cynnwys rhai asedau a ariannwyd gan y Trysorlys. O dan delerau’r Memorandwm Ariannol o Sicrwydd ac
Atebolrwydd rhwng Cyngor Cyllido Addysg Uwch a’r Brifysgol, mae enillion net o waredu asedau a ariannwyd gan y Trysorlys yn
ddarostyngedig i linell a all ei gwneud yn ofynnol i’r enillion net, neu ran ohonynt, gael eu had-dalu i Gyngor Cyllido Addysg Cymru.

13.  Asedau Sefydlog (parhad)
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Cyfun

Ar 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2018

Prifysgol 

Ar 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2018

Mae buddsoddiadau anghyfredol eraill yn cynnwys:

Gwasanaethau Masnachol Prifysgol De Cymru Cyfyngedig 
Prifysgol Cymru, Mentrau Casnewydd Cyfyngedig
Coleg Merthyr Tudful Cyfyngedig
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyfyngedig 
Springdoor Cyfyngedig (segur)

Cyfanswm

Is-gwmnïau
£’000oedd

-

£’000oedd

2,256

Cyfanswm
£’000oedd

-

£’000oedd

2,256
184,887

Prifysgol
£’000oedd

50
200

2,004
1
1

2,256

14.  Buddsoddiadau anghyfredol

Stocrestr

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

81

81

Cyfun
£’000oedd

144

144

Prifysgol 
£’000oedd

69

69

Cyfun
£’000oedd

112

112
0

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Ar 31 Gorffennaf 2018 Ar 31 Gorffennaf 201715.  Stocrestr

Symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn:

Symiau masnach derbyniadwy
Symiau derbyniadwy eraill
Rhagdaliadau ac incwm cronedig
Symiau sy’n ddyledus gan is-gwmnïau

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

2,660
-

5,140
1,666

9,466

Cyfun
£’000oedd

3,349
724

5,642
-

9,715

Prifysgol 
£’000oedd

2,754
-

6,517
1,895

11,166

Cyfun
£’000oedd

3,219
303

7,282
-

10,804

Ar 31 Gorffennaf 2018 Ar 31 Gorffennaf 201716.  Symiau masnach a symiau derbyniadwy eraill

Mae symiau sy’n ddyledus gan ymgymeriadau’r grŵp heb eu gwarantu, yn ddi-log ac yn ad-daladwy ar gais.
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Benthyciadau banc -- wedi’u gwarantu
Benthyciadau banc -- heb eu gwarantu
Symiau masnach taladwy
Croniadau ac incwm gohiriedig
Symiau sy’n daladwy i ymgymeriadau’r grŵp

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

-
3,284
9,102

19,332
1,041

32,759

Cyfun
£’000oedd

149
3,617
9,315

24,428
-

37,509

Prifysgol
£’000oedd

-
3,204
5,716

23,736
3,114

35,770

Cyfun
£’000oedd

142
3,204
6,065

29,428
-

38,839

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Ar 31 Gorffennaf 2018 Ar 31 Gorffennaf 201718.  Credydwyr: symiau sy’n ddyledus o 
fewn blwyddyn

Incwm gohiriedig

Mae croniadau ac incwm gohiriedig yn cynnwys yr eitemau canlynol o incwm sydd wedi cael eu gohirio nes bod amodau penodol sy’n
ymwneud â pherfformiad wedi cael eu bodloni.

Grantiau cyfalaf a dderbyniwyd ar gyfrif
Incwm grant
Incwm arall

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

1,654
10,618

1,330

13,602

Cyfun
£’000oedd

1,654
11,873

1,725

15,252

Prifysgol
£’000oedd

5,835
8,386
2,631

16,852

Cyfun
£’000oedd

5,835
10,450

3,092

19,377

Ar 31 Gorffennaf 2018 Ar 31 Gorffennaf 2017

Buddsoddiad byrdymor mewn cyfranddaliadau
Bondiau byrdymor
Adneuon byrdymor

Cyfanswm

Mae adneuon yn cael eu dal mewn banciau a chymdeithasau adeiladu a drwyddedir gan yr Awdurdod Gwasanaethau Ariannol sydd â mwy na
thri mis cyn aeddfedu ar ddyddiad y fantolen. Mae’r cyfraddau llog ar gyfer yr adneuon hyn yn cael eu pennu tra bydd yr adnau yn cael ei ddal
ar adeg eu gosod. 

Ar 31 Gorffennaf 2018 cyfradd llog gyfartalog wedi’i phwysoli yr adneuon cyfradd sefydlog hyn oedd 1.31% y flwyddyn a’r cyfnod cyfartalog
wedi’i bwysoli a oedd yn weddill lle mae’r gyfradd llog wedi’i phennu ar yr adneuon hyn oedd 133 diwrnod. Nid oedd gwerth teg yr adneuon
hyn yn sylweddol wahanol i’r gwerth llyfr.

Prifysgol
£’000oedd

459
29,098
34,457

64,014

Cyfun
£’000oedd

2,413
30,812
37,566

70,791

Prifysgol
£’000oedd

233
73

12,961

13,267

Cyfun
£’000oedd

2,158
438

12,961

15,557

Ar 31 Gorffennaf 2018 Ar 31 Gorffennaf 201717.  Buddsoddiadau

Mae symiau sy’n ddyledus gan ymgymeriadau’r grŵp heb eu gwarantu, yn ddi-log ac yn ad-daladwy ar gais.
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Incwm gohiriedig
Benthyciadau heb eu gwarantu
Benthyciadau wedi’u gwarantu

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

15,881
51,079

-

66,960

Cyfun
£’000oedd

48,802
54,496

6,241

109,539

Prifysgol
£’000oedd

14,574
54,364

-

68,938

Cyfun
£’000oedd

47,744
58,114

6,390

112,248

Cyfnod

20
32
30
33
25

33

-
-
-

31 Gorffennaf
2017 Swm
£’000oedd

17,655
13,868

3,968
3,599

16,067
55,157

6,532

62,400
3,750

11

67,850

31 Gorffennaf
2018 Swm
£’000oedd

16,284
13,643

3,841
3,528

15,267
52,563

6,390

1,800
3,750

-

64,503

Benthyciwr

Lloyds plc 
Lloyds plc 
Lloyds plc 
Lloyds plc 
Santander 

Barclays Bank

HEFCW
HEFCW
Salix Finance Ltd

Benthyciwr

Prifysgol
Prifysgol
Prifysgol
Prifysgol
Prifysgol 

Is-gwmni

Prifysgol 
Is-gwmni
Prifysgol 

Cyfradd Llog
%

5
5
5
5
6

127,06
9
5

-
-
-

Ar 31 Gorffennaf 2018 Ar 31 Gorffennaf 201719.  Credydwyr: symiau sy’n ddyledus ar ôl 
mwy na blwyddyn

Dadansoddiad o fenthyciadau wedi’u gwarantu a heb eu gwarantu:

Yn ddyledus o fewn blwyddyn neu ar gais
Yn ddyledus rhwng un a dwy flynedd
Yn ddyledus rhwng dwy a phum mlynedd
Yn ddyledus mewn pum mlynedd neu fwy
Yn ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn

Cyfanswm y benthyciadau wedi’u gwarantu a heb eu gwarantu

Mae benthyciadau yn cynnwys y canlynol:

Benthyciadau banc heb eu 
gwarantu

Cyfanswm benthyciadau Banc 
heb eu gwarantu
Benthyciadau banc sydd wedi’u 
gwarantu ar dir ac adeiladau

Arall

Cyfanswm

3,284
3,377
7,966

39,736
51,079

54,363

3,766
4,074

11,359
45,304
60,737

64,503

3,204
3,284

10,004
41,076
54,364

57,568

3,346
3,766

12,747
47,991
64,504

67,850
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Cyfun

Ar 1 Awst 2017
Defnyddiwyd yn ystod y flwyddyn 
Ychwanegiadau

Ar 31 Gorffennaf 2018

Prifysgol 

Ar 1 Awst 2017
Defnyddiwyd yn ystod y flwyddyn
Ychwanegiadau

Ar 31 Gorffennaf 

Cyfanswm
Darpariaethau

Pensiynau
£’000oedd

138,766
(7,685)

(12,974)

118,107

Cyfanswm
Darpariaethau

Pensiynau
£’000oedd

125,198
(7,152)

(12,261)

105,785

Rhwymedigaeth
au Buddiannau

Diffiniedig
(Nodyn 26)

£’000oedd

130,313
(6,547)

(13,439)

110,327

Darpariaeth
Cynllun

Pensiwn
O dan FRS

102 (Nodyn 26)
£’000oedd

117,689
(6,076)

(12,726)

98,887

Ychwanegu at
Bensiwn ar

adeg 
Terfynu

£’000oedd

8,378
(1,138)

371

7,611

Ychwanegu at
Bensiwn ar

adeg 
Terfynu

£’000oedd

7,434
(1,076)

371

6,729

Rhwymedigaeth 
i Ariannu’r Diffyg

Pensiwn
USS

£’000oedd

75
-

94

169

Rhwymedigaeth 
i Ariannu’r Diffyg

Pensiwn
USS

£’000oedd

75
-

94

169

Cyfanswm y
Darpariaethau

Eraill
£’000oedd

6,672
(1,619)

3,276

8,329

Cyfanswm y
Darpariaethau

Eraill
£’000oedd

6,173
(1,431)

3,274 

8,016

20.  Darpariaethau ar gyfer 
rhwymedigaethau

Darpariaethau

Mae’r Darpariaethau ar gyfer diffygion sy’n ymwneud â chynlluniau buddiannau diffiniedig yn bennaf, y cyfrifir amdanynt o dan FRS102.
Mae’r darpariaethau hefyd yn ymwneud â chostau parhaus ailstrwythuro a hefyd asesiad actiwaraidd o gostau pensiwn yn y dyfodol y bydd
yn rhaid i’r Brifysgol eu hysgwyddo mewn perthynas â’r cyn-aelodau o staff sydd wedi dewis ymddeol yn gynnar yn wirfoddol neu gael eu
diswyddo’n wirfoddol. Wrth gyfrifo rhwymedigaethau’r cynllun nas ariannwyd, mae’r tybiaethau allweddol a ddefnyddiwyd gan yr
actiwarïaid yn gyson â Nodyn 26.

Hefyd, gwnaed darpariaeth arall mewn perthynas â’r hawl gronedig i dâl gwyliau o dan FRS102, ac ar gyfer y costau cau parhaus sy’n
ymwneud â Champws Caerllion.

Diffyg USS

Mae’r rhwymedigaeth i ariannu’r diffyg yn y gorffennol yng Nghynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) yn deillio o rwymedigaeth gytundebol â’r
cynllun pensiwn ar gyfer cyfanswm y taliadau sy’n ymwneud â buddiannau sy’n codi o berfformiad yn y gorffennol. Mae rheolwyr wedi asesu
cyflogeion yn y dyfodol o fewn USS a’r cyflogau a dalwyd dros gyfnod y rhwymedigaeth gytundebol wrth asesu gwerth y ddarpariaeth hon.
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Cyfun

Balansau ar 1 Awst
Cyfalaf
Incwm cronedig 

Gwaddolion newydd
Incwm buddsoddi
Gwariant
Cynnydd yng ngwerth buddsoddiadau ar y farchnad 

Cyfanswm incwm cynhwysfawr gwaddolion ar gyfer y flwyddyn 

Ar 31 Gorffennaf 

Cynrychiolir gan:
Cyfalaf
Incwm cronedig

Dadansoddiad yn ôl math o ddiben:
Swyddi Darlithwyr
Ysgoloriaethau a bwrsarïau

Dadansoddiad yn ôl ased
Buddsoddiadau asedau cyfredol
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod

Gwaddolion
parhaol

anghyfyngedig
£’000oedd

1,869 
174

2,043 

30 
63 

(66)
75 

102

2,145 

1,974 
171 

2,145 

-
2,145 
2,145 

Gwaddolion
parhaol

cyfyngedig
£’000oedd

674 
476 

1,150 

-
22 

(27)
20 

15 

1,165 

694 
471 

1,165 

768 
397 

1,165 

Y flwyddyn hyd 
at 31 Gorffennaf
2017 Cyfanswm

£’000oedd

2,240
610

2,850

110
105
(65)
193

343

3,193

2,543 
650 

3,193

766
2,427
3,193

2,611
582

3,193

-

Y flwyddyn hyd 
at 31 Gorffennaf
2018 Cyfanswm

£’000oedd

2,543 
650 

3,193 

30 
85 

(93)
95 

117

3,310 

2,668 
642 

3,310 

768 
2,542 
3,310 

2,745 
565 

3,310 
-

21.  Cronfa Wrth Gefn Incwm a Gwariant --
Cronfa Wrth Gefn Gwaddolion

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Roedd y rhan fwyaf o’r rhoddion a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn gan y Grŵp a’r Brifysgol yn gymynroddion.
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Gwaddolion
parhaol

anghyfyngedig
£’000oedd

-
-
-

-
-
-
-

-

-

-
-
-

-
-
-

Gwaddolion
parhaol

cyfyngedig
£’000oedd

321 
445 
766 

-
11 

(17)
8 

2 

768

329 
439 
768

768
-

768

Y flwyddyn hyd 
at 31 Gorffennaf
2017 Cyfanswm

£’000oedd

307
440
747

-
10
(5)
14

19

766

321
445
766

766
-

766

321
445
766

Y flwyddyn hyd 
at 31 Gorffennaf
2018 Cyfanswm

£’000oedd

321 
445 
766

-
11 

(17)
8

2

768

329 
439 
768

768
-

768

329
439
768

Prifysgol 

Balansau ar 1 Awst
Cyfalaf
Incwm cronedig

Gwaddolion newydd
Incwm buddsoddi
Gwariant
Cynnydd yng ngwerth buddsoddiadau ar y farchnad

Cyfanswm incwm cynhwysfawr gwaddolion ar gyfer y flwyddyn 

Ar 31 Gorffennaf

Cynrychiolir gan:
Cyfalaf
Incwm cronedig

Dadansoddiad yn ôl math o ddiben:
Swyddi Darlithwyr
Ysgoloriaethau a bwrsarïau

Dadansoddiad yn ôl ased
Buddsoddiadau asedau cyfredol
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod

Balansau ar 1 Awst

Rhoddion newydd
Gwariant

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr cyfyngedig ar gyfer y flwyddyn

Ar 31 Gorffennaf

Rhoddion
£’000oedd

836 

989 
(936)

53

889 

Y flwyddyn hyd
at 31Gorffennaf
2017 Cyfanswm

£’000oedd

785

895
(844)

51

836

Y flwyddyn hyd
at 31 Gorffennaf
2018 Cyfanswm

£’000oedd

836 

989 
(936)

53

889

22.  Cronfa Wrth Gefn Incwm a Gwariant --
Cronfa Wrth Gefn Gyfyngedig

Mae’r Cronfeydd Wrth Gefn â chyfyngiadau fel a ganlyn:

21.  Cronfa Wrth Gefn Incwm a Gwariant --
Cronfa Wrth Gefn Gwaddolion (parhad)
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Ni wnaed darpariaeth ar gyfer yr ymrwymiadau cyfalaf canlynol
ar 31 Gorffennaf 2018:

Ymrwymiadau sy’n destun contract

Cyfanswm

Prifysgol
£’000oedd

-

-

Cyfun
£’000oedd

-

-

Prifysgol
£’000oedd

10,309

10,309

Cyfun
£’000oedd

10,309

10,309

Ar 31 Gorffennaf 2018 Ar 31 Gorffennaf 201724.  Cyfalaf ac Ymrwymiadau Eraill

Cyfanswm y rhenti sy’n daladwy o dan brydlesau gweithredu:

Cyfun

Symiau sy’n daladwy yn ystod y flwyddyn 

Isafswm taliadau prydles yn y dyfodol sy’n ddyledus:
Cyn pen blwyddyn
Ar ôl blwyddyn a chyn pen 5 mlynedd
Ar ôl 5 mlynedd

Cyfanswm y taliadau prydles sy’n ddyledus

Prydlesau
Eraill

£’000oedd

27

31
2
-

33

Offer a
Pheiriannau

£’000oedd

103

109
472

1,829

2,410

Tir ac
Adeiladau

£’000oedd

622

628
2,290
1,394

4,312

Cyfanswm
£’000oedd

678

719
2,627
3,557

6,903

Cyfanswm
£’000oedd

752

768
2,764
3,223

6,755

Ar 31 Gorffennaf 201825.  Rhwymedigaethau Prydles

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Bondiau byrdymor
Adneuon byrdymor
Arian parod yn y Banc ac mewn llaw

Cyfanswm

Ar 1 Awst
2017

£’000oedd

39,295
21,754

3,068

64,117

Ar 31Gorffennaf
2018

£’000oedd

5,252
6,083
6,276

17,611

Llifau Arian
£’000oedd

(34,043)
(15,671)

3,208

(46,506)

Ar 1 Awst
2017

£’000oedd

41,456
25,031

7,534

74,021

5,183

Ar 31Gorffennaf
2018

£’000oedd

6,996
8,064

10,330

25,390

Llifau Arian
£’000oedd

(34,460)
(16,967)

2,796

(48,631)

23.  Arian parod a’r hyn sy’n 
cyfateb i arian parod

Ar 31 Gorffennaf 2017

Cyfanswm y rhenti sy’n daladwy o dan brydlesau gweithredu:

Prifysgol 

Symiau sy’n daladwy yn ystod y flwyddyn

Isafswm taliadau prydles yn y dyfodol sy’n ddyledus:
Cyn pen blwyddyn
Ar ôl blwyddyn a chyn pen 5 mlynedd
Ar ôl 5 mlynedd

Cyfanswm y taliadau prydles sy’n ddyledus

Prydlesau
Eraill

£’000oedd

27

31
2
-

33

Offer a
Pheiriannau

£’000oedd

-

-
-
-

-

Tir ac
Adeiladau

£’000oedd

517

520
1,838
1,275

3,633

Cyfanswm
£’000oedd

465

507
1,735
1,373

3,615

Cyfanswm
£’000oedd

544

551
1,840
1,275

3,666

Ar 31 Gorffennaf 2018 Ar 31 Gorffennaf 2017

Cyfun Prifysgol 
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26. Cynlluniau Pensiwn

Mae’r Grŵp yn rhan o dri phrif gynllun buddiannau diffiniedig. Mae manylion y cynlluniau fel a ganlyn:-
• Cynllun Pensiwn yr Athrawon (TSS)
• Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)
• Cronfa Bensiwn Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (RCTPF)

Mae pob un o’r tri chynllun wedi’u heithrio o Ail Gynllun Pensiwn y Wladwriaeth y mae eu hasedau yn cael eu dal mewn cronfeydd ar wahân
a weinyddir gan ymddiriedolwyr. Fodd bynnag, fel yr esbonnir isod, oherwydd natur pob cynllun, cyfrifir am TSS ac USS fel cynlluniau
cyfraniadau diffiniedig a chyfrifir am RCTPF fel cynllun buddiannau diffiniedig. 

(a)  Cynllun Pensiwn yr Athrawon (TSS)

Mae TSS yn gynllun cyfrannol "i’r sector cyfan" ar gyfer staff academaidd a weinyddir gan Asiantaeth Bensiwn yr Athrawon ar ran yr Adran
Addysg a Sgiliau. Mae’r cynllun, nad oes ganddo gronfa ond sydd, yn hytrach, yn gweithredu ar sail "talu fel y mynnoch" yn destun prisiad
actiwaraidd bob pum mlynedd er mwyn penderfynu ar y cyfraddau cyfrannu i’r "sector cyfan". Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd o’r cynllun
ddiwethaf ar 31 Mawrth 2012. Nid yw cost y cynnydd mewn pensiynau wedi’i chynnwys yn y prisiad ar hyn o bryd ac nid yw cyflogeion na
chyflogwyr yn cyfrannu at y gwerth ychwanegol hwn i gyflogeion, a delir gan y Trysorlys.

Y gyfradd gyfrannu yn ystod y flwyddyn oedd 16.4%.

Nid oes modd nodi cyfran pob sefydliad o asedau a rhwymedigaethau sylfaenol y cynllun ac felly cyfrifir am gyfraniadau i’r cynllun fel petai’n
gynllun cyfraniadau diffiniedig. Mae’r gost a gydnabyddir yn y gwarged ar gyfer y flwyddyn yn y Datganiad Cyfun o Incwm a Gwariant
Cynhwysfawr yn hafal i’r cyfraniadau sy’n daladwy i’r cynllun ar gyfer y flwyddyn.

(b)  Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)

Mae’r Brifysgol yn rhan o USS, sef cynllun buddiannau diffiniedig sydd wedi’i eithrio o Ail Gynllun Pensiwn y Wladwriaeth. Mae asedau’r
cynllun yn cael eu dal mewn cronfa ar wahân a weinyddir gan yr ymddiriedolwr, Cynllun Pensiwn y Prifysgolion Cyfyngedig.

Oherwydd natur gydfuddiannol y cynllun, nid yw asedau’r cynllun wedi’u neilltuo ar gyfer Prifysgolion unigol a phennir cyfradd gyfrannu i’r
cynllun cyfan. Felly, mae’r Brifysgol yn agored i risgiau actiwaraidd sy’n gysylltiedig â chyflogeion Prifysgolion eraill ac nid oes modd nodi ei
chyfran o asedau a rhwymedigaethau sylfaenol y cynllun ar sail gyson a rhesymol ac felly, yn unol â gofynion FRS 102(28) "Buddiannau
Cyflogeion", mae’n cyfrif am y cynllun fel petai’n gynllun cyfraniadau diffiniedig.

O ganlyniad, mae’r swm a godir ar y cyfrif incwm a gwariant yn cynrychioli’r cyfraniadau sy’n daladwy i’r cynllun mewn perthynas â’r cyfnod
cyfrifyddu.

Penderfynir ar benodiad cyfarwyddwyr i fwrdd yr ymddiriedolwr drwy Erthyglau Cymdeithasu’r Cwmni. Penodir pedwar o’r cyfarwyddwyr
gan Universities UK; penodir tri gan Undeb y Prifysgolion a’r Colegau, y mae’n rhaid i o leiaf un ohonynt fod yn aelod-bensiynwr USS; ac mae
o leiaf dri a hyd at bump yn gyfarwyddwyr annibynnol a benodir gan y bwrdd. O dan weithred a rheolau ymddiriedolaeth y cynllun, pennir
cyfradd gyfrannu’r cyflogwr gan yr ymddiriedolwr, gan weithredu ar gyngor actiwaraidd.

Cynhaliwyd y prisiad actiwaraidd bob tair blynedd o’r cynllun ddiwethaf ar 31 Mawrth 2014. Hwn oedd y trydydd prisiad ar gyfer USS o dan y
trefniadau ariannu ar gyfer cynlluniau penodol a gyflwynwyd o dan Ddeddf Pensiynau 2004, sy’n ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau
fabwysiadu amcan ariannu statudol, sef bod ag asedau digonol a phriodol ar gyfer 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 ac mae manylion am ei amcangyfrif o’r lefel ariannu ar 31 Mawrth 2014 hefyd wedi’u cynnwys yn y nodyn hwn.

Y prisiad actiwaraidd llawn diweddaraf o’r cynllun sydd ar gael oedd ar 31 Mawrth 2014 ("dyddiad y prisiad") a gynhaliwyd gan ddefnyddio’r
dull rhagamcanu unedau. Gan nad oes modd i’r sefydliad nodi ei gyfran o asedau a rhwymedigaethau’r cynllun, mae’r datgeliadau canlynol
yn adlewyrchu’r rhai sy’n berthnasol i’r cynllun yn ei gyfanrwydd.
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(b)  Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS) (parhad)

Prisiad 2014 oedd y trydydd prisiad ar gyfer USS o dan y trefniadau ariannu ar gyfer cynlluniau penodol a gyflwynwyd o dan Ddeddf
Pensiynau 2004, sy’n ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau fabwysiadu amcan ariannu statudol, sef bod ag asedau digonol a phriodol ar gyfer
eu darpariaethau technegol. Ar ddyddiad y prisiad, roedd asedau’r cynllun yn werth £41.6 biliwn ac roedd darpariaethau technegol y cynllun
yn werth £46.9 biliwn, sef diffyg o £5.3 biliwn. Felly, roedd yr asedau yn ddigon i dalu am 89% o’r buddiannau a oedd wedi cronni i’r aelodau
ar ôl caniatáu ar gyfer cynnydd disgwyliedig mewn enillion yn y dyfodol. Cafodd ffigurau ar gyfer y rhwymedigaeth ar gyfer buddiannau
diffiniedig eu llunio drwy ddefnyddio’r tybiaethau canlynol:

2018 2017

Cyfradd ddisgowntio 2.64% 2.57%
Cynnydd mewn pensiynau (CPI) 2.02% 2.41%

Mae’r brif dybiaeth ddemograffig a ddefnyddiwyd yn ymwneud â’r tybiaethau ynglŷn â’r gyfradd marwolaethau. Tybir bod cyfradd
marwolaethau pobl ymddeoledig yn unol â thablau S1NA yr Ymchwiliad Parhaus i Farwolaethau (CMI) fel a ganlyn:

Cyfradd marwolaethau ymhlith aelodau gwryw 96.5% o dablau Blwyddyn Geni Gweithdrefn Asesu Safonol S1NMA [“ysgafn”] – 
Dim gradd oedran
Cyfradd marwolaethau ymhlith aelodau benyw 101.3% o dablau Blwyddyn Geni RFV00 [“ysgafn”] - wedi’i graddio blwyddyn tuag i lawr

Mae’r defnydd o’r tablau cyfradd marwolaethau hyn yn adlewyrchu profiad gwirioneddol USS yn rhesymol. Er mwyn caniatáu ar gyfer
gwelliant pellach yn y cyfraddau marwolaethau, mabwysiadwyd amcanestyniadau 2016 CMI, sef cyfradd wella hirdymor o 1.8% y flwyddyn i
wrywod a 1.6% y flwyddyn i fenywod. Y disgwyliadau oes presennol ar adeg ymddeol yn 65 oed yw:

2018 2017

Gwrywod 65 oed ar hyn o bryd (blynyddoedd) 24.5 24.4
Benywod 65 oed ar hyn o bryd (blynyddoedd) 26.0 26.6
Gwrywod 45 oed ar hyn o bryd (blynyddoedd) 26.5 26.5
Benywod 45 oed ar hyn o bryd (blynyddoedd) 27.8 29.0

2018 2017

Asedau’r cynllun 63.6bn 60.0bn
Cyfanswm rhwymedigaethau’r cynllun 72.0bn 77.5bn
Cyfanswm diffyg y cynllun o dan FRS 102 8.4bn 17.5bn
Cyfanswm y lefel ariannu o dan FRS 102 88% 77%

Mae rhwymedigaeth ddigwyddiadol yn bodoli mewn perthynas â’r cynllun adfer prisiad pensiwn, gan fod y Brifysgol yn cyflogi aelodau o’r
cynllun. Mae’r rhwymedigaeth ddigwyddiadol yn ymwneud â’r swm a gynhyrchwyd gan y gwasanaeth a roddwyd gan yr aelodau presennol
a’r gyfran gysylltiedig o’r diffyg. O ystyried mai cynllun aml-gyflogwr ydyw, ac nad oes modd i’r Brifysgol nodi ei chyfran o’r asedau a’r
rhwymedigaethau sylfaenol, ni chydnabyddir y rhwymedigaeth ddigwyddiadol fel darpariaeth ar y fantolen. Yn yr un modd, ni chydnabyddir
ychwaith y symiau derbyniadwy cysylltiedig o’r cynllun mewn perthynas ag ad-dalu gwariant y Brifysgol.
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(c) Cronfa Bensiwn Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Prisiad Ariannu

Mae’r cynllun hwn yn darparu buddiannau ar gyfer staff nad ydynt yn staff academaidd ar sail cyflog pensiynadwy terfynol. Mae’r cynllun yn
cael ei brisio bob tair blynedd yn unol â gofynion Rheoliad 77(1) o Reoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 1997 (OS 1997 Rhif 1612).
Cynhaliwyd y prisiad diweddaraf gan actiwarïaid ymgynghorol annibynnol ar 31 Mawrth 2016.

O dan y diffiniadau a nodir yn FRS 102, mae’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yn gynllun buddiannau diffiniedig aml-gyflogwr. Yn achos
LGSS, mae actiwari’r cynllun wedi nodi cyfran y Sefydliad o’i asedau a’i rwymedigaethau ar 31 Gorffennaf 2018.
Mae’r Brifysgol yn defnyddio dull blociau adeiladu wrth bennu’r gyfradd enillion o Asedau’r Gronfa. Astudir marchnadoedd hanesyddol a
thybir mai asedau mwy anwadal sy’n cynhyrchu’r enillion uchaf, yn gyson ag egwyddorion y farchnad gyfalaf a dderbynnir yn gyffredinol.
Nodir y gyfradd enillion dybiedig o bob dosbarth o asedau yn y nodyn hwn. Yna, mae’r gyfradd enillion ddisgwyliedig gyffredinol o asedau
yn cael eu deillio drwy gyfuno’r gyfradd enillion ddisgwyliedig ar gyfer pob dosbarth o asedau dros y dyraniad asedau gwirioneddol ar gyfer
y Gronfa ar 31 Gorffennaf 2018.

Cyfradd y cynnydd mewn cyflogau
Cyfradd y cynnydd mewn pensiynau a delir
Cyfradd ddisgowntio
Tybiaeth chwyddiant CPI
Tybiaeth chwyddiant RPI

Mae’r tybiaethau presennol ynglŷn â chyfraddau marwolaethau yn cynnwys lwfans ar gyfer gwelliannau mewn cyfraddau marwolaethau 
yn y dyfodol. Y disgwyliadau oes tybiedig adeg ymddeol yn 65 oed yw:

Ymddeol heddiw
Gwrywod
Benywod

Ymddeol ymhen 20 mlynedd
Gwrywod
Benywod

Asedau’r Brifysgol yn y cynllun a’r gyfradd enillion ddisgwyliedig oedd:

Ecwitïau 
Giltiau
Bondiau
Eiddo
Arian Parod

2017
%

3.30
2.30
2.75
2.30
3.40

2018

22.1
24.0

23.8
25.8

2016
%

2.75
1.75
2.60
1.75
2.75

2017

22.2
24.1

23.9
25.9

2018
%

3.30
2.30
2.75
2.30
3.40

FRS102
Yn unol â gofynion Safon Adrodd Ariannol 102, diweddarodd yr actiwarïaid ymgynghorol annibynnol ganlyniadau prisiad actiwaraidd
Mawrth 2016 er mwyn cadarnhau prisiad yr "is-gronfeydd" yn y cynllun ar 31 Gorffennaf 2018.

Y prif dybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actiwari yn hyn o beth oedd:

Gwerth ar 
31 Gorff

2017

£’000oedd

152,773
17,620
20,143
11,466

3,117

205,119

Gwerth ar 
31 Gorff

2018

£’000oedd

164,888
28,749
25,422
12,830

5,702

237,591

Gwerth ar 
31 Gorff

2016

£’000oedd

132,298
18,126
21,302
11,212

3,923

186,861



57www.decymru.ac.uk  

Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Ecwitïau
Giltiau
Bondiau
Eiddo
Arian Parod

Cafodd y symiau canlynol ar 31 Gorffennaf 2018 eu mesur yn unol â gofynion FRS 102.

Dadansoddiad o’r swm a ddangosir ym mantolen y Brifysgol

Cyfran amcangyfrifedig o asedau
Gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun

Diffyg yn y cynllun – rhwymedigaethau pensiwn net

Dadansoddiad o’r swm a ddangosir yn y Fantolen Gyfun

Cyfran amcangyfrifedig o asedau
Gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun

Diffyg yn y cynllun – rhwymedigaethau pensiwn net

26. Cynlluniau Pensiwn (parhad)

Yr asedau cyfun yn y cynllun a’r gyfradd enillion ddisgwyliedig oedd:

Gwerth ar
31 Gorff

2016

£’000oedd

145,098
19,879
23,363
12,296

4,305

204,941

Gwerth ar
31 Gorff

2017

£’000oedd

167,857
19,359
22,132
12,598

3,426

225,372

Gwerth ar
31 Gorff

2018

£’000oedd

180,652
31,497
27,853
14,056

6,247

260,305

31 Gorff 2015
£’000oedd

166,084
(247,174)

(81,090)

31 Gorff 2014
£’000oedd

145,354
(213,394)

(68,040)

31 Gorff 2016
£’000oedd

186,861
(290,606)

(103,745)

31 Gorff 2018
£’000oedd

237,591
(336,477)

(98,886)

31 Gorff 2017
£’000oedd

205,119
(322,808)

(117,689)

31 Gorff 2015
£’000oedd

181,774
(270,774)

(89,000)

31 Gorff 2014
£’000oedd

158,704
(233,244)

(74,540)

31 Gorff 2016
£’000oedd

204,941
(319,036)

(114,095)

31 Gorff 2018
£’000oedd

260,305
(370,633)

(110,328)

31 Gorff 2017
£’000oedd

225,372
(355,685)

(130,313)

Dadansoddiad o’r swm a godwyd i gostau staff o fewn y gwarged gweithredu

Cost gwasanaeth cyfredol
Cost gwasanaeth a roddwyd

Cyfun
£’000oedd

10,268
161

10,429

Prifysgol
£’000oedd

8,973
136

9,109

Cyfun
£’000oedd

10,765
1,061

11,826

Prifysgol
£’000oedd

9,278
1,061

10,339

31 Gorffennaf 2018 31 Gorffennaf 2017



Diffyg yn y cynllun ar 1 Awst

Symudiad yn ystod y flwyddyn:
-  cost gwasanaeth cyfredol
-  cost gwasanaeth a roddwyd
-  cyfraniadau
-  taliad cyllid arall a godwyd

-  ennill/(colled) actiwaraidd

Diffyg yn y cynllun ar 31 Gorffennaf

Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun
31 Gorffennaf 2018 31 Gorffennaf 2017

Ar ddechrau’r flwyddyn

Cost Gwasanaeth Cyfredol
Cost gwasanaeth a roddwyd
Cost Llog
Cyfraniadau gan gyfranogwyr y cynllun
Enillion a cholledion actiwaraidd
Buddiannau a dalwyd

Ar ddiwedd y flwyddyn
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Dadansoddiad o’r swm a godwyd i log taladwy 

Incwm llog o asedau’r cynllun pensiwn
Llog ar rwymedigaethau’r cynllun pensiwn

Taliad net a godwyd

Dadansoddiad o’r swm a gydnabyddir yn y Datganiad o Incwm Cynhwysfawr

Enillion gwirioneddol llai enillion disgwyliedig o asedau’r cynllun pensiwn
Enillion/(colledion) a brofwyd sy’n codi o rwymedigaethau’r cynllun

Ennill/(colled) actiwaraidd

Cyfun
£’000oedd

(5,346)
8,247

2,901

Cyfun
£’000oedd

13,547
(21,797)

(8,250)

Prifysgol
£’000oedd

(4,870)
7,509

2,639

Prifysgol
£’000oedd

12,347
(19,284)

(6,937)

Cyfun
£’000oedd

(6,203)
9,725

3,522

Cyfun
£’000oedd

27,218
1,414

28,632

Prifysgol
£’000oedd

(5,643)
8,827

3,184

Prifysgol
£’000oedd

25,588
805

26,393

26. Cynlluniau Pensiwn (parhad)

Mae’r symudiad yn niffyg y Brifysgol a’r Grŵp Cyfun yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn:

31 Gorffennaf 2018 31 Gorffennaf 2017

Cyfun
£’000oedd

(114,095)

(10,438)
(161)
5,532

(2,901)

(8,250)

(130,313)

Prifysgol
£’000oedd

(103,745)

(9,122)
(136)
4,890

(2,639)

(6,937)

(117,689)

Prifysgol
£’000oedd

(117,689)

(9,422)
(1,061)

6,076
(3,184)

26,393

(98,887)

Cyfun
£’000oedd

(130,313)

(10,932)
(1,061)

6,867
(3,522)

28,632

(110,329)

Cyfun
£’000oedd

319,036

10,268
161

8,247
2,352

21,797
(6,176)

355,685

Prifysgol
£’000oedd

290,606

8,973
136

7,509
2,060

19,284
(5,760)

322,808

Prifysgol
£’000oedd

322,808

9,278
1,061
8,827
1,960
(805)

(6,652)

336,477

Cyfun
£’000oedd

355,685

10,765
1,061
9,725
2,261

(1,414)
(7,450)

370,633

31 Gorffennaf 2018 31 Gorffennaf 2017

31 Gorffennaf 2018 31 Gorffennaf 2017
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Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth asedau’r cynllun ar y farchnad
31 Gorffennaf 2018 31 Gorffennaf 2017

Ar ddechrau’r flwyddyn

Cyfradd enillion ddisgwyliedig o asedau’r cynllun
Enillion a cholledion actiwaraidd
Cyfraniadau gan gyfranogwyr y cynllun
Cyfraniadau gan y Cyflogwr
Buddiannau a dalwyd
Treuliau gweinyddol

Ar ddiwedd y flwyddyn

Cyfun
£’000oedd

204,941

5,346
13,547

2,352
5,532

(6,176)
(170)

225,372

Prifysgol
£’000oedd

186,861

4,870
12,347

2,060
4,890

(5,760)
(149)

205,119

Prifysgol
£’000oedd

205,119

5,643
25,588

1,960
6,076

(6,651)
(144)

237,591

Cyfun
£’000oedd

225,372

6,203
27,218

2,261
6,867

(7,449)
(167)

260,305

26. Cynlluniau Pensiwn (parhad)

Roedd enillion a cholledion a brofwyd gan y Brifysgol ar gyfer y blynyddoedd a ddaeth i ben 31 Gorffennaf fel a ganlyn:

Gwahaniaeth rhwng yr enillion disgwyliedig a
gwirioneddol sy’n codi o asedau’r cynllun

Symiau £’000oedd
Canran asedau’r cynllun

Enillion a cholledion a brofwyd sy’n codi o rwymedigaethau’r cynllun

Symiau £’000oedd
Canran gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun

Cyfanswm y swm a gydnabyddir yn y Datganiad o 
Incwm Cynhwysfawr

Symiau £’000oedd
Canran gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun

31 Gorff 2015

12,380
7.5%

(21,450)
(8.7)%

(9,070)
(3.7)%

31 Gorff 2014

(2,040)
(1.4)%

5,240
2.5%

3,200
1.5%

31 Gorff 2016

14,467
7.7%

(31,794)
(10.9)%

(17,327)
(6.0)%

31 Gorff 2018

25,588
10.8%

805
0.2%

26,393
7.8%

31 Gorff 2017

12,347
6.0%

(19,284)
(6.0)%

(6,937)
(2.1)%
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Roedd enillion a cholledion a brofwyd gan y Grŵp Cyfun ar gyfer y blynyddoedd a ddaeth i ben 31 Gorffennaf fel a ganlyn:

Gwahaniaeth rhwng yr enillion disgwyliedig a gwirioneddol 
sy’n codi o asedau’r cynllun

Symiau £’000oedd
Canran asedau’r cynllun

Enillion a cholledion a brofwyd sy’n codi o rwymedigaethau’r cynllun

Symiau £’000oedd
Canran gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun

Cyfanswm y swm a gydnabyddir yn y Datganiad o 
Incwm Cynhwysfawr 

Symiau £’000oedd
Canran gwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun

31 Gorff 2015

13,540
7.4%

(23,530)
(8.7)%

(9,990)
(3.7)%

31 Gorff 2014

(1,430)
(0.9)%

4,020
1.7%

2,590
1.1%

31 Gorff 2016

15,847
7.7%

(34,974)
(11.0)%

(19,127)
(6.0)%

31 Gorff 2018

27,218
10.5%

1,414
0.4%

28,632
7.7%

31 Gorff 2017

13,547
6.0%

(21,797)
(6.1)%

(8,250)
(2.3)%

Y swm cronnus o golledion actiwaraidd a gydnabyddir yn y datganiad o gyfanswm yr enillion a’r colledion cydnabyddedig yw 
£23,005,000 (2017 £51,637,000). 

Yr amcangyfrif ar gyfer cyfraniadau ar gyfer y cynllun buddiannau diffiniedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018 
yw £7,113,000.

Yr enillion gwirioneddol sy’n codi o asedau’r cynllun yn ystod y flwyddyn oedd £33,421,000 (2017 £18,893,000).

26. Cynlluniau Pensiwn (parhad)
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27. Trafodion Partïon Cysylltiedig

Oherwydd natur gweithrediadau’r Brifysgol a chyfansoddiad Bwrdd y Llywodraethwyr (a ddaw o sefydliadau lleol yn y sector cyhoeddus a’r
sector preifat), mae’n debygol y bydd trafodion â sefydliadau lle y gall fod buddiant gan aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr. Caiff pob trafodyn
sy’n cynnwys sefydliadau lle y gall fod buddiant gan aelod o Fwrdd y Llywodraethwyr ei gynnal ar hyd braich ac yn unol â rheoliadau ariannol
a gweithdrefnau caffael arferol y Brifysgol.

28. Eithriad Archwilio

Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018, roedd gan un o is-gwmnïau’r Brifysgol, sef Prifysgol Cymru, Mentrau Casnewydd
Cyfyngedig yr hawl ei gael ei eithrio rhag cael ei archwilio o dan adran 479A o Ddeddf Cwmnïau 2006 sy’n ymwneud ag is-gwmnïau. Mae
pob aelod o’r is-gwmni yn cytuno i’r eithriad mewn perthynas â’r flwyddyn ariannol hyd at 31 Gorffennaf 2018. Mae’r rhiant yn gwarantu
rhwymedigaethau’r is-gwmni o dan adran 479C o Ddeddf Cwmnïau 2006 mewn perthynas â’r flwyddyn ariannol hyd at 31 Gorffennaf 2018.

Mae cyfarwyddwyr yr is-gwmni yn cydnabod eu cyfrifoldebau i gydymffurfio â gofynion y Ddeddf mewn perthynas â chofnodion cyfrifyddu,
a pharatoi cyfrifon.

29. Digwyddiadau ar ôl Dyddiad y Fantolen

Tydfil Training Company Limited
Ar 1 Awst 2018, caffaelodd y Coleg Tydfil Training Company Limited sy’n ymwneud yn bennaf â darparu hyfforddiant seiliedig ar waith. Hefyd,
mae’r sefydliad yn cyflawni contractau eraill sy’n ymwneud ag addysg a chyflogaeth i sefydliadau megis yr Adran Gwaith a Phensiynau,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, CGGC a’r Princes Trust.

Trosiant Tydfil Training Company ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018 oedd tua £948,000 a’r asedau net a gaffaelwyd
ganddo, fel y’u cofnodwyd yn y cyfrifon drafft oedd tua £850,000. Ers ei gaffael mae timau rheoli’r Coleg a Tydfil Training Company wedi bod
yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau’r buddiannau mwyaf sydd ar gael i’r naill barti a’r llall. Drwy gyfuno ein hadnoddau a’n sgiliau, bydd yn
creu’r potensial mwyaf i’r corff newydd gynnig yr hyfforddiant gorau posibl o dan gontract newydd ei gomisiynu, Cymru’n Gweithio.

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
Ar 26 Hydref 2018, rhoddodd yr Uchel Lys ddyfarniad mewn perthynas â chynlluniau pensiwn buddiannau diffiniedig Lloyds Banking Group.
Daeth y dyfarniad i’r casgliad y dylid diwygio’r cynlluniau i gyfartalu buddiannau pensiwn i ddynion a menywod mewn perthynas â’r isafswm
buddiannau pensiwn gwarantedig. Mae’r materion y penderfynwyd arnynt yn y dyfarniad yn codi mewn perthynas â llawer o gynlluniau
buddiannau diffiniedig eraill. Rydym yn gweithio gydag ymddiriedolwyr ein cynlluniau pensiwn, a’n cynghorwyr actiwaraidd a chyfreithiol, i
ddeall i ba raddau y mae’r dyfarniad yn crisialu rhwymedigaethau ychwanegol ar gyfer cynllun pensiwn Llywodraeth Leol. Rydym yn
amcangyfrif y gallai fod rhwymedigaeth o £320,000 a disgwylir i unrhyw addasiad angenrheidiol gael ei gydnabod yn y Datganiad o Incwm
Cynhwysfawr yn ystod 2018/19.

Hugh James Cyfreithwyr Gareth Williams
IRG Advisors Jemma Terry
Agored Cymru Dr John Graystone
Undeb Myfyrwyr Prifysgol De Cymru Jonathan Jones

Sefydliad Aelod unigol
o’r Bwrdd

Gwariant
£’000oedd

1
68

2
1,188

Credydwr
£’000oedd

-
16
13

-

Credydwr
£’000oedd

-
-
-
-

Gwariant
£’000oedd

-
42
11

1,272

31 Gorffennaf 2018      31 Gorffennaf 2017
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Nodiadau i’r Datganiadau Ariannol

Datganiadau Ariannol ac Adolygiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2018

Prifysgol De Cymru

30. Buddiannau yn Ymgymeriadau’r Grŵp

Mae gan Brifysgol De Cymru yr is-gwmnïau o dan berchnogaeth lwyr, y mae pob un ohonynt wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr 
fel a ganlyn:

Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyfyngedig
Coleg Merthyr Tudful Cyfyngedig
Gwasanaethau Masnachol Prifysgol De Cymru Cyfyngedig
Gwasanaethau Prifysgol De Cymru Cyfyngedig
Prifysgol Cymru, Mentrau Casnewydd Cyfyngedig*
Allied Aspects Limited*
Glamorgan Environmental Research Limited*
Springdoor Limited*
Glamorgan Accommodation III Limited* 
All Wales Business School Limited* 
E College Wales Limited*
Enterprise College Wales Limited*
Glamorgan Online Limited*
USW Professional and Support Services Limited*
Glamorgan Metropolitan Limited*
Cardiff Metropolitan Limited*
Cardiff/Glamorgan Metropolitan Limited*
Caerleon and Newport Enterprises Limited (CANE)*
USW Enterprises Limited*
MC452 Limited*

*Yn dynodi cwmni segur yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2018.
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Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
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Mae Prifysgol De Cymru yn elusen gofrestredig. Rhif Cofrestru 1140312.


