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CRONFA BUDDSODDIADAU CYFFREDIN YR EGLWYS YNG NGHYMRU 

Adroddiad yr Ymddiriedolwr 
 
Strwythur a Rheolaeth 
Cynllun buddsoddi cyfunol yw Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru. Fe’i 
sefydlwyd gan Gorff y Cynrychiolwyr, dan gynllun a gymeradwywyd gan y Comisiwn Elusennau 
ar 11 Rhagfyr 2008, at fuddsoddi arian sy’n perthyn i unrhyw elusen y mae Corff y 
Cynrychiolwyr yn Ymddiriedolwr iddi neu sydd o fudd i elusen o’r fath. Gellir, felly, fuddsoddi 
yn y Gronfa gymynroddion, arian plwyfol ac ymddiriedolaethau ar ôl cwblhau gweithred 
gyfreithiol yn penodi Corff y Cynrychiolwyr yn Ymddiriedolwr. 
 
Corff y Cynrychiolwyr yw ymddiriedolwr y Gronfa. Penododd ei Bwyllgor Buddsoddi i’w 
goruchwylio. Penodwyd Newton Investment Management (Newton) i reoli’r Gronfa o fis 
Ionawr 2010 ar sail Aml-Asedau Byd-Eang. Buddsoddir y Gronfa mewn amrediad o 
ddosbarthiadau asedau yn cynnwys soddgyfrannau’r Deyrnas Unedig a soddgyfrannau tramor, 
bondiau byd-eang ac eiddo. 
 
Rheolir y Gronfa gan Reolwr y Gronfa yn unol â Chytundeb Rheoli Buddsoddiadau, ac fe’i 
gweinyddir gan staff Corff y Cynrychiolwyr. Bydd y Pwyllgor Buddsoddi yn cyfarfod bedair 
gwaith y flwyddyn, yn derbyn adroddiadau chwarterol oddi wrth Reolwr y Gronfa, ac yn 
monitro strategaeth y Gronfa a’i pherfformiad. 
 
Uno’r Hen Gronfeydd  
Gydag awdurdod y Comisiwn Elusennau, unwyd yr hen Gronfeydd Cyfalaf Gwariadwy ac 
Anwariadwy ar 1 Ionawr 2009. Pwrpas yr uno oedd lleihau’r costau gweinyddol a darparu 
manteision eraill cysylltiedig ag arbedion maint un gronfa fwy, ond gan gadw nodweddion ac 
amcanion y cronfeydd blaenorol. 
 
Ailddosrannwyd y cyfranddaliadau yn y cronfeydd ar sail eu gwerth ar y farchnad ar              
31 Rhagfyr 2008. 
 
Disgrifiad o’r Gronfa 
Er i’r ddwy Gronfa flaenorol, y Gronfa (Gyfalaf) Wariadwy a’r Gronfa (Incwm) Anwariadwy, 
gael eu huno, ni fu newid yn nodweddion sylfaenol yr ymddiriedolaethau unigol a fuddsoddwyd 
yn y Gronfa unedig; hynny yw, os yw amodau’r ymddiriedolaeth yn datgan y gellir neu na ellir 
gwario’r cyfalaf, fe wneir yn unol â’r amodau hynny. Am y rheswm hwn, fe barheir i 
wahaniaethu rhwng ymddiriedolaethau gwariadwy ac ymddiriedolaethau anwariadwy. Yn y 
rhan fwyaf o achosion, fe grynhoir incwm ymddiriedolaethau gwariadwy ac yna ei ailfuddsoddi 
neu ei dalu allan, a dosberthir incwm ymddiriedolaethau anwariadwy yn chwarterol. 
 
Mae’r Gronfa’n addas at fuddsoddi pan ddymunir twf hir-dymor mewn cyfalaf, lefel resymol o 
incwm a chynnydd mewn incwm. 
 
Amcan y Buddsoddi 
Bwriad y Gronfa yw cynhyrchu yn tymor canol i’r tymor hir dwf mewn cyfalaf, cynnydd mewn 
incwm a chyfanswm derbyniadau a fydd o leiaf yn gyfwerth â chyfanswm derbyniadau’r 
meincnod a ddewisodd, heb fentro gormod. Buddsoddir y Gronfa yn bennaf mewn 
soddgyfrannau tramor gan fod y rhagolwg economaidd yn ffafrio symud allan o farchnad ddwys 
soddgyfrannau’r DU y dylanwedir yn drwm arni gan nifer fechan o gwmnïau mawr. 
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CRONFA BUDDSODDIADAU CYFFREDIN YR EGLWYS YNG NGHYMRU 

Polisi Buddsoddi Moesegol 
Buddsoddir y Gronfa yn unol â pholisi buddsoddi moesegol yr Eglwys yng Nghymru, y mae 
copi ohono yn Adroddiad a Chyfrifon blynyddol Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 
ac i’w weld ar wefan yr Eglwys ar www.eglwysyngnghymru.org.uk. 
 
Meincnod Perfformiad 
Mesurir perfformiad y Gronfa ar sail cyfanswm y derbyniadau, hynny yw, y derbyniadau o 
ystyried ar y cyd yr incwm a’r cynnydd yng ngwerth y cyfalaf. Mesurir yn erbyn Mynegai  
Cronfa Pob Elusen y WM, a rhoddir adroddiad am berfformiad y Gronfa i’r Pwyllgor 
Buddsoddi bob chwarter. Cynnwys Mynegai Cronfa Pob Elusen y WM nifer fawr o    
gronfeydd elusen ac y mae felly’n dangos sut y mae perfformiad y Gronfa’n cymharu â 
chyfartaledd derbyniadau cronfeydd elusen eraill.  
 
Perfformiad yn 2011 
Gostyngodd gwerth cyfalaf cyfranddaliad 4.9% yn 2011, o £1.24 i £1.18 y cyfranddaliad, a 
dosbarthwyd 4.47c y cyfranddaliad yn ystod y flwyddyn. Cynhyrchodd y Gronfa gyfanswm   
elw i fuddsoddwyr o -1.0%, a oedd yn well na derbyniad Mynegai Cronfa Pob Elusen y WM,  
sef -2.9%, yn dilyn derbyniadau cadarnhaol o 23.9% yn 2009 a 9.5% yn 2010.  
 
Yr oedd perfformiad y Gronfa yn 2011 yn siomedig mewn termau absoliwt ar -1.0%, ac y   
mae hynny i’w briodoli’n bennaf i berfformiad gwael soddgyfrannau tramor. Fodd bynnag, 
buddsoddi dros y tymor canol i’r tymor hir y mae’r Gronfa, a bydd y Pwyllgor Buddsoddi’n  
dal i fonitro’i pherfformiad. 
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Datganiad o Gyfrifoldebau’r Ymddiriedolwr  
 
Mae’r Ymddiriedolwr (Corff y Cynrychiolwyr) yn gyfrifol am baratoi Adroddiad yr 
Ymddiriedolwr a’r datganiadau ariannol yn unol â’r gyfraith berthnasol ac â Safonau Cyfrifo’r 
Deyrnas Unedig (y Safon a Dderbynnir yn Gyffredin yn y Deyrnas Unedig). 
 
Mae’r gyfraith berthnasol i elusennau yn Lloegr a Chymru yn gofyn i’r Ymddiriedolwr baratoi 
am bob blwyddyn ariannol ddatganiadau ariannol sy’n rhoi darlun gwir a theg o gyflwr y Gronfa 
Buddsoddiadau Cyffredin ac o’r incwm clir, yr enillion cyfalaf clir ac o’r symudiadau yn yr asedau 
clir dros y cyfnod hwn. 
 
Wrth baratoi’r datganiadau ariannol hyn, rhaid i’r Ymddiriedolwr:  
 

 ddethol polisïau addas a’u cymhwyso gyda chysondeb;  
 cadw at ddulliau ac egwyddorion y Datganiad o Arfer a Argymhellir i Elusennau; 
 gwneud penderfyniadau ac amcangyfrifon sy’n rhesymol ac yn ochelgar;  
 datgan a ddilynwyd Safonau Cyfrifo perthnasol, ac eithrio unrhyw wahaniaethau a 

ddatgelir ac a esbonnir yn y datganiadau ariannol; a  
 paratoi’r datganiadau ariannol ar sail busnes gweithredol, onid yw’n anaddas cymryd 

yn ganiataol y bydd y Gronfa’n parhau i weithredu.  
 
Mae’r Ymddiriedolwr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifo priodol a fydd yn dangos yn 
rhesymol gywir ar unrhyw amser sefyllfa ariannol y Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin ac yn 
galluogi’r Ymddiriedolwr i sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cydymffurfio â gofynion  
Deddf Elusennau 2011, Rheoliadau (Cyfrifo ac Adrodd) Elusennau 2008 a darpariaethau 
gweithred yr ymddiriedolaeth. Mae’r Ymddiriedolwr hefyd yn gyfrifol am warchod asedau’r 
Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin ac, o ganlyniad, am gymryd camre rhesymol i rwystro ac i 
ddatgelu twyll ac afreoleidd-dra arall.  
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Adroddiad Rheolwr y Gronfa 
 
Dechreuodd Newton Investment Management reoli’r Gronfa ym mis Ionawr 2010, a darparodd 
yr adroddiad a ganlyn ar y marchnadoedd buddsoddi a’r economi yn 2011 a’r rhagolwg am 
2012. 
 
Arolwg o’r Farchnad 2011  
Fel y tynnai blwyddyn o chwyldro a therfysg i’w therfyn, anawsterau niferus a wynebai 
fuddsoddwyr yn nes adref, a pharhâi’r marchnadoedd arian yn anwadal. Cyhoeddodd llawer o 
brif farchnadoedd arian y byd enillion am y pedwerydd chwarter, ond cuddiai’r enillion hyn 
anwadalwch mawr ym mhrisiau asedau yn ystod misoedd olaf y flwyddyn. 
 
Y prif anhawster oedd ansicrwydd parhaol ynglŷn ag argyfwng dyled sofran yr eurobarth ac, yn 
arbennig, fethiant parhaus yr awdurdodau i’w ddatrys yn effeithiol. Deil goblygiadau llawn yr 
argyfwng i ddatblygu, ond eisoes parodd newid sylweddol yng ngwleidyddiaeth Ewrop. Yn dilyn 
newid llywodraeth yn Iwerddon a Phortiwgal, penodwyd llywodraethau anetholedig yng Ngwlad 
Groeg a’r Eidal ym mis Tachwedd, ac yr oedd penderfyniad y DU i nacáu cytundeb rhwng holl 
wledydd Ewrop yn debygol o newid yn sylfaenol ei pherthynas â gweddill y cyfandir.  
 
Rhoddodd Banc Canolog Ewrop ei ffydd yn ei ‘ymgyrchoedd ailariannu hir-dymor’ dros dair 
blynedd, a ddarparai fenthyciadau o €489 biliwn i fwy na 500 o fanciau’r eurobarth i leddfu 
cyfyngiadau cyllido ledled y parth. 
 
Trwy gydol hyn, bu bondiau llywodraeth y DU yn ‘hafan ddiogel’ i fuddsoddwyr. Yr oedd yr elw 
arnynt yn 15.6% dros y flwyddyn; - 3.5% oedd yr elw ar soddgyfrannau’r DU (Mynegai Pob 
Cyfran FTSE) a - 6.1% ar soddgyfrannau tramor (FTSE Y Byd y tu allan i’r DU). Parhaodd y 
cyfraddau llog yn isel a chynhyrchodd arian elw o 0.6%. 
 
Strategaeth Buddsoddi 
Er nad oedd enillion deniadol ar fondiau’r llywodraeth a bod y gyfradd enillion ar arian yn dal yn 
isel, pwysodd y gronfa’n sylweddol at fondiau a dal arian yn bolisi yswiriant rhag yr ofn a yrrai’r 
marchnadoedd soddgyfrannau gydol y flwyddyn. Yn y tymor hir pery soddgyfrannau’n llawer 
mwy deniadol na bondiau nac arian. Yn 2011, fodd bynnag, y newyddion tymor byr, nid 
ystyriaethau sylfaenol, a yrrai’r marchnadoedd. Buddsoddir y portffolio (ac eithrio’r cronfeydd 
eiddo) mewn daliadau uniongyrchol mewn soddgyfrannau a bondiau i sicrhau cydymffurfio â 
pholisi moesegol yr Eglwys. Er mwyn cynnal graddfa briodol o risg i’r portffolio, amrywir y 
daliadau yn ôl sector, diwydiant, daearyddiaeth ac arian. Yn unol â chyngor y Comisiwn 
Elusennau nid oes unrhyw ddaliad (ar wahân i fondiau’r llywodraeth) yn werth mwy na 5% o 
werth y portffolio. 
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Rhagolwg 
Gosododd awdurdodau’r byd datblygedig nifer o fesurau i geisio datrys anawsterau eu 
heconomïau llawn dyled. Fodd bynnag, ymddengys na wnaeth y mesurau hyn ddim ond ennill 
amser trwy leddfu’r pwysau presennol ar ddyled sofran ac ar farchnadoedd a ariennir gan 
fanciau, ac na ddatryswyd yr anawsterau sylfaenol ynglŷn â’r gallu i dalu a thwf economaidd. 
Ansicr iawn hyd yma yw union ganlyniadau gweithredu’r polisi, ond fel y mae’r dewis i’r 
awdurdodau’n lleihau, y mae’r perygl yn debygol o gynyddu y gwneir penderfyniadau mwy 
trwblus fyth (gan gynnwys, er enghraifft, methdaliadau anhrefnus, dibrisio arian ac ymadael â’r 
eurobarth.  

Y mae talu dyledion economïau’r gorllewin yn debygol o fod yn broses hir a gymer sawl 
blwyddyn. I fuddsoddwyr, y mae goblygiadau’r talu a’r polisïau a wneir mewn ymateb iddo,    
yn faterion o bwys. Yn arbennig, fe bwmpiwyd cymaint o hylifedd i’r gyfundrefn ariannol nes i 
wyriadau ymddangos yn null arferol y marchnadoedd arian o weithio ac ym mhrisiau asedau.   
Y mae pryderon hyd yn oed am y bondiau llywodraeth diogelaf wedi bwrw amheuaeth ar yr 
hen syniad o raddfa ‘ddiberygl’, a degymwyd yr enillion a geir ar rai asedau o’r ansawdd uchaf. 
Y mae buddsoddwyr mewn byd sy’n talu dyledion yn wynebu peryglon lu; bellach y mae 
peryglon ynglŷn â chredyd, parti i gontract a hylifedd yn llawer pwysicach na’r rhai y bu’n rhaid 
eu hwynebu cyn yr argyfwng ariannol byd-eang. O ganlyniad, gallai dilyn yn slafaidd fynegai 
marchnad ariannol brofi’n gostus yn yr amgylchedd sydd ohoni; rhaid yn hytrach nithio’r grawn 
oddi wrth yr us.   

Nid yw bod yn weithredol a hyblyg, a chynnal safbwynt ar y tirlun buddsoddi, yn gyfystyr bob 
amser â chael pethau’n ‘iawn’ nac elwa ar bob gogwydd yn naliadau tymor-byr y farchnad. 
Fodd bynnag, ar y cyd â safbwynt agored ar y tirlun buddsoddi, dylai agwedd o’r fath alluogi 
buddsoddwyr i elwa ar gyfleoedd sy’n datblygu ac i wrthsefyll anwadalwch y marchnadoedd. 
 
(Newton Investment Management) 
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Adroddiad yr Archwilwyr Annibynnol i Ymddiriedolwr 
Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru  
 
Yr ydym wedi archwilio datganiadau ariannol Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng 
Nghymru am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2011, sy’n cynnwys y Cyfrif Incwm, y 
Fantolen, y Polisïau Cyfrifo a’r nodiadau perthnasol. Y fframwaith adrodd ariannol a 
gymhwyswyd wrth eu paratoi oedd y gyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifo’r Deyrnas 
Unedig (yr Arferion Cyfrifo a Dderbynnir yn Gyffredin yn y Deyrnas Unedig).  
 
Cyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr a’r archwilwyr  
Fel yr esbonnir yn llawnach yn y Datganiad o Gyfrifoldebau’r Ymddiriedolwr ar dudalen 5,   
y mae’r ymddiriedolwr yn gyfrifol am baratoi datganiadau ariannol sy’n rhoi darlun gwir a 
theg. 
 
Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio’r datganiadau ariannol a datgan barn arnynt yn unol â 
gofynion y gyfraith ac â Safonau Rhyngwladol Cyfrifo (y DU ac Iwerddon). Y mae’r safonau 
hynny’n gofyn ein bod yn cydymffurfio â Safonau Moesegol y Bwrdd Arferion Cyfrifo i 
Archwilwyr.  
 
Paratowyd yr adroddiad hwn, yn cynnwys y farn a roddir, ar gyfer ymddiriedolwyr yr elusen 
fel corff, yn unol ag adran 144 Deddf Elusennau 2011 ac â rheoliadau a wnaed dan adran 154 
y Ddeddf Honno (Rheoliad 24 y Rheoliadau (Cyfrifo ac Adrodd) Elusennau, 2008), heb fod 
at unrhyw bwrpas arall. Wrth roi’r farn hon, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd cyfrifoldeb 
am unrhyw bwrpas arall, nac ychwaith gyfrifoldeb i unrhyw berson arall y dangosir yr 
adroddiad hwn iddo neu a all gael gafael arno, ac eithrio lle y cytunasom i hynny yn 
ysgrifenedig ymlaen llaw.  
 
Cwmpas yr archwiliad o’r datganiadau ariannol 
Golyga archwiliad ddod o hyd i dystiolaeth ddigonol am y symiau a’r dadleniadau yn y 
datganiadau ariannol i roi sicrwydd rhesymol nad oes yn y datganiadau ariannol unrhyw gam
-ddatganiad a wnaethpwyd trwy dwyll na chamgymeriad. Mae hyn yn cynnwys gwerthuso a 
yw’r polisïau cyfrifo yn briodol i amgylchiadau’r elusen ac a gymhwyswyd hwy gyda 
chysondeb a’u datgelu’n ddigonol; pa mor rhesymol yw’r amcangyfrifon o bwys a wnaeth yr 
ymddiriedolwyr; a’r modd y cyflwynwyd y datganiadau ariannol cyflawn. Byddwn hefyd yn 
darllen yr holl wybodaeth ariannol a heb fod yn ariannol yn Adroddiad yr Ymddiriedolwr, 
Adroddiad Rheolwr y Gronfa a’r Crynodebau Ystadegol ac yn nodi unrhyw anghysondeb 
sylweddol â’r datganiadau ariannol archwiliedig. Os deuwn o hyd i unrhyw gamddatganiad 
neu anghysondeb ymddangosiadol byddwn yn ystyried y goblygiadau i’n hadroddiad. 
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Barn ar y datganiadau ariannol 
 
Yn ein barn ni y mae’r datganiadau ariannol  

 yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol yr elusen fel yr oedd ar 31 Rhagfyr 
2011 ac o’i hincwm clir, ei henillion cyfalaf clir ac o’r symudiadau yn yr asedau 
clir dros y flwyddyn a ddaeth i ben ar y dyddiad hwnnw; 

 
 wedi eu paratoi yn unol â gofynion yr Arferion Cyfrifo a Dderbynnir yn 

Gyffredin yn y Deyrnas Unedig; ac 
 
 wedi eu paratoi yn unol â gofynion Deddf Elusennau 2011 a Rheoliad 6 yn 

Rheoliadau (Cyfrifo ac Adrodd) Elusennau, 2008. 
 

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

 bod yr wybodaeth a roddir yn Adroddiad yr Ymddiriedolwr yn anghyson mewn 
unrhyw beth o bwys â’r datganiadau ariannol; neu 

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

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

ein harchwiliad. 
 

Kevin Williams (Senior Statutory Auditor) 
Dros ac ar ran PricewaterhouseCoopers LLP  
Cyfrifyddion Siartredig ac Archwilwyr Statudol 
Caerdydd 
Dyddiad: 18 Mehefin 2012  
 
Y mae PricewaterhouseCoopers LLP yn gymwys i weithredu ac fe’i penodwyd yn 
archwiliwr dan adran 144(2) Deddf Elusennau 2011. 
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Polisïau Cyfrifo 
 
Paratowyd datganiadau ariannol Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru ar 
y sail bod y Gronfa’n parhau i weithredu ac yn unol â safonau cyfrifo perthnasol y Deyrnas 
Unedig. Rhoddir isod grynodeb o’r prif bolisïau cyfrifo, a gymhwyswyd yn gyson. 
 
 
a)  Sail y Paratoi 
 

Sefydlwyd Cronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru ar 11 Rhagfyr 
2008 at fuddsoddi arian sy’n perthyn i unrhyw elusen y mae Corff y Cynrychiolwyr yn 
Ymddiriedolwr iddi neu sydd o fudd i elusen o’r fath. Ar 1 Ionawr 2009 unwyd y 
Gronfa Cyfalaf Gwariadwy a’r Gronfa Cyfalaf Anwariadwy i ffurfio Cronfa 
Buddsoddiadau Cyffredin yr Eglwys yng Nghymru. Rhoddwyd cyfrif am y weithred yn 
unol â’r egwyddorion uno a draethir yn FRS 6, ar y sail y bodlonir y meini prawf 
hynny. Fel y myn yr  egwyddorion cyfrifo perthnasol i uno, ar eu gwerth yn ôl y llyfr y 
dygwyd i mewn i’r Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin yr asedau a drosglwyddwyd ar 1 
Ionawr 2009. 

 
b) Buddsoddiadau 
 

Datgenir y buddsoddiadau yn ôl gwerth canol y farchnad ar derfyn busnes y 
Gyfnewidfa Stoc ar ddyddiad yr adrodd. 

 
c) Croniadau 
 
 Credydir pob incwm yn ei grynswth ar y dydd y derbynnir ef, a chronnir pob gwariant 

yn llawn. 
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Cyfrifon a Nodiadau 
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