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YMDDIRIEDOLWYR Y BRIFYSGOL

Dyma Ymddiriedolwyr am y Brifysgol i'r flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 2015, ac hyd cyfarfod y Cyngor lle y cymeradwywyd 
y datganiadau ariannol hyn yn ffurfiol:

Aelodau Annibynnol
Ex-officio
Syr Emyr Jones Parry, Canghellor a Chadeirydd y Cyngor (6/6)
Mrs Elizabeth France CBE, Dirprwy Ganghellor (6/6)
Miss Gwerfyl Pierce Jones, Dirprwy Ganghellor (6/6)
Dr Glyn Rowlands, Dirprwy Ganghellor (5/6)
Dr Timothy Brain OBE, Trysorydd (6/6)

Apwyntiwyd yn syth i'r Cyngor
Mr George Ashworth (o 01 Awst 2015)
Ms Anne Davies (5/6)
Mrs Janet Davies (4/6)
Mr Keith Evans (5/6)
Mr Richard John (4/6)
Yr Athro Wynne Jones OBE (tan 31 Gorffennaf 2015) (3/6)
Y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd (o 01 Awst 2015)
Mr Ian MacEachern OBE (6/6)
Dr Emyr Roberts (o 01 Awst 2015)
Yr Athro Gareth Roberts (tan 31 Gorffennaf 2015) (5/6)
Syr John Skehel (tan 31 Gorffennaf 2015) (2/6)

Aelodau Staff / Myfyrwyr
Ex-officio
Yr Athro April McMahon, Is-Ganghellor (6/6)
Ms Rebecca Davies, Dirprwy Is-Ganghellor (6/6)
Yr Athro John Grattan, Dirprwy Is-Ganghellor (4/6)
Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor (6/6)
Yr Athro Chris Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor (5/6)

Aelodau o'r Senedd
Yr Athro Neil Glasser (5/6)
Dr Joseph Ironside (6/6)
Dr Jenny Mathers (o 30 Medi 2015)
Yr Athro David Trotter † (tan 24 Awst 2015) (2/2)

Aelod o'r Staff Anacademaidd
Mr Nigel Thomas (tan 30 Hydref 2015) (5/6)
Ms Jackie Sayce (o 31 Hydref 2015)

Aelodau yn Cynrychioli'r Myfyrwyr
Mr Lewis Donnelly, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth (o 01 Gorffennaf 2015)
Mr Jacob Ellis, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwytht (tan 30 Mehefin 2015)
Miss Hanna Merrigan, Llywydd UMCA (o 01 Gorffennaf 2015)
Miss Miriam Williams, Llywydd UMCA (tan 30 Mehefin 2015)

Rhoddir gwybodaeth am bresenoldeb aelodau'r Cyngor a fu'n gwasanaethu yn ystod y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf 
2015, wedi'i rhoi ar ffurf y nifer o gyfarfodydd y Cyngor yr aethpwyd iddynt allan o'r cyfanswm o gyfarfodydd yr oedd disgwyl i'r 
aelod fynd iddynt.
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YMGYNGHORWYR PROFFESIYNOL 

Archwilwyr allanol ac ymgynghorwyr ar dreth gorfforaethol

KPMG LLP
1 St. Peter's Square
Manchester
M2 3AE

Archwilwyr mewnol
Deloitte LLP
The Pinnacle
150 Midsummer Boulevard
Milton Keynes
Buckinghamshire
MK9 1FD

Bancwyr
Lloyds Bank
4th Floor
St William House
Tresillian Terrace
Cardiff
CF10 5BH

Cyfreithwyr
Eversheds LLP
Bridgewater Place
Water Lane
Leeds
LS11 5DR

Bond Dickinson LLP
3 Temple Quay
Temple Back East
Bristol
BS1 6DZ

Ymgynghorwyr actiwaraidd a phensiynau
Mercer Limited
1 Tower Place West
Tower Place
London
EC3R 5BU
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ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Canlyniadau am y Flwyddyn
Yn 2014-15 cafodd y Brifysgol ganlyniadau ariannol cadarn a hynny er gwaethaf cefndir blwyddyn allweddol o gythrwbl y cynllun 
adfer. Mae gweddill bychan yn dangos bod y newidiadau yn sylfaen costau strwythurol y Brifysgol wedi'u rheoli'n dda a bod y 
gweddill hwn wedi arwain at dwf gwirioneddol yn yr asedau hylifol, yn hytrach na thechnegau cyfrifeg.

Mae cam cyntaf y llety pwrpasol en-suite newydd i fyfyrwyr yn Fferm Penglais wedi'i gwblhau ac mae'r fantolen yn adlewyrchu'r 
newid hwn yn yr asedau sefydlog, yn ogystal â chydnabod y ddyled a gymerwyd er mwyn adeiladu'r llety hwn.

Mae'r incwm wedi codi yn bennaf oherwydd bod yr incwm llety wedi cynyddu ac oherwydd bod gennym y drydedd flwyddyn o 
fyfyrwyr sydd wedi ymuno â ni ar y ffi dysgu £9k y flwyddyn.

Dyma grynodeb o’r cyfrif incwm a gwariant ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2015, ynghyd â’r ffigyrau cymharol:

Incwm a Gwariant
2014-15
£ miliwn

2013-14
£ miliwn

Incwm
Gwariant
Gweddill ar Weithgareddau Parhaus ar ôl Dibrisio Asedau

131.1
129.1

2.0

127.7
127.2

0.5

Lleihau Gwerth Asedau
Gwerthu Asedau

(1.2)
(0.2)

–
0.2

Gweddill ar Weithgareddau Parhaus 0.6 0.7

Rhannu rhwng
Trosglwyddo i'r Cronfeydd Waddol
Cadw o fewn yr Arian Cyffredinol wrth Gefn 

0.4

0.2

0.4

0.3

(Sylwer: y Gweddill yn ôl y Costau Gwreiddiol oedd £2.5m yn 2014-15 (£2.7m yn 2013-14)

Cymarebau Iechyd Ariannol
Mae'r Brifysgol yn defnyddio sawl Dangosydd Perfformiad Allweddol i reoli iechyd ariannol y Brifysgol, a dyma grynodeb o'r 
newidiadau erbyn diwedd Gorffennaf 2015: 

– Mae'r sicrwydd cronfa gynradd (arian parod wrth gefn) wedi gwella o 92 diwrnod i 101 diwrnod, yn deillio o gyn-
nydd £3m yn yr arian parod a rhagolygon o dwf isel yn y gwariant.

– Mae cymhareb y Ddyled wedi lleihau wrth i'r Brifysgol ysgwyddo dyled i ariannu'r llety newydd i fyfyrwyr, ond 
mae'n dal i ddangos sefyllfa gref.

– Mae'r canlyniad a gedwir, sydd yn fras yn debyg i'r llynedd, yn dangos bod y gwariant wedi'i gloriannu mewn 
blwyddyn adfer anodd.

Cymarebau Allweddol 2014-15 2013-14

Sicrwydd cronfa gynradd (arian parod wrth gefn) 
Sicrwydd ar gyfer diwrnodau gwario'r dyfodol

101 diwrnod 92 diwrnod

Cymhareb y ddyled
Asedau hylifol fel % o'r ddyled

60% 82%

Cymhareb ailgyflenwi
Canlyniad a gedwir fel % o gyfanswm incwm

0.4% 0.5%
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Incwm
Yn ystod y flwyddyn, mae cyfanswm yr incwm a gafwyd gan y Brifysgol wedi cynyddu £3.4m (2.7%). 

Aros yn ei unfan a wnaeth yr incwm o ffioedd dysgu a grantiau'r cyrff cyllido ar gyfer dysgu, sef £78.1m (£78.2m y flwyddyn gynt). Mae 
cymysgedd y ffioedd yn wahanol, serch hynny, gan fod y cynnydd a ddaeth o'r ffioedd dysgu (gan fod y drydedd flwyddyn o fyfyrwyr 
erbyn hyn yn talu'r £9k) wedi cael ei wrthbwyso gan gwymp yn yr incwm gan y Cynghorau Cyllido. Mae'r twf yng nghyfanswm yr 
incwm yn deillio o'r twf yn yr incwm o Grantiau a Chontractau Ymchwil a'r twf mewn incwm o ffynonellau eraill.

Cynyddu ei Gweithgareddau Ymchwil yw un o brif amcanion strategol y Brifysgol, ac mae hynny yn ei dro yn cefnogi'r gweithgareddau 
dysgu. Er gwaethaf y farchnad gystadleuol am Gyllid Ymchwil, mae'n galonogol nodi bod y Brifysgol wedi cofnodi 5% o gynnydd 
yn ei Hincwm Ymchwil, i £21.6m (£20.5m y flwyddyn gynt).

Mae'r twf mewn Incwm Arall yn adlewyrchu iawndal a dderbyniwyd mewn perthynas ag oedi mewn prosiect cyfalaf. 

ADRODDIAD Y TRYSORYDD (parhad)

Ffynhonnell Incwm (2014-15) Newid Incwm £m (2014-15 vs 2013-14)
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ADRODDIAD Y TRYSORYDD (parhad)

Gwariant
Trwy reoli'r sylfaen costau yn effeithiol llwyddwyd i gael gweddill bach am y flwyddyn.

Mae cyfanswm y gwariant ar y gweithgareddau rheolaidd, cyn eitemau eithriadol, wedi gostwng £0.4m (0.3%), a heb gynnwys 
chwyddiant, mae wedi lleihau £3.3m (2.6%). Ar ôl cynnwys cynnydd Llog a Chostau Cyllid Eraill, sef £2.3m, roedd cyfanswm y 
gwariant wedi cynyddu £ 1.9m (1.5%). 

Costau staffio sy'n cyfrif am 56% o gostau'r Brifysgol ac maent wedi gostwng £1.5m (2.0%) o'u cymharu â rhai 2013-14, a heb gynnwys 
chwyddiant costau staffio, wedi gostwng £4.4m (6.0%). Mae hynny'n dangos bod yr ailstrwythuro, gan gynnwys y rheolaeth ar ail-
lenwi swyddi, wedi llwyddo hyd yn hyn. 

Rhandoriad gwariant (2014-15) Gwahaniaeth gwariant £m (2014-15 v 2013-14)

Costau Staff
Treuliau Gweithredu Eraill
Dibrisiant
Llog a Chostau Cyllid Eraill

Bu un eitem eithriadol o wariant untro yn ymwneud â dirywio asedau. Yn ystod y flwyddyn cynhaliodd y Brifysgol adolygiad ac 
ailasesiad llawn o'i hasedau wrth ymbaratoi at gyflwyno'r cyfrifon yn y fformat newydd, FRS102. Daeth yr adolygiad hwnnw i'r 
casgliad bod angen i'r asedau golli gwerth £1.2m.

Y Fantolen
At ei gilydd, mae'r asedau net yn cyd-fynd â'r sefyllfa yn 2013-14. Mae cyfanswm gwerth yr asedau net wedi cynyddu o £175.5m i 
176.3m a, heb gynnwys grantiau cyfalaf gohiriedig, o £122.0m i £126.7m. Mae pob maes allweddol yn y fantolen wedi cryfhau ac 
eithrio'r credydwyr hirdymor, sy'n adlewyrchu'r angen am gyllid benthyg ar gyfer llety Fferm Penglais.

£ miliynnau
Asedau 

 Cyffyrddadwy Gwaddolion
Banc ac  

Arian Parod
Credydwyr 
Hirdymor

Ymrwymiad 
Pensiynau

2014-15 189.9 44.7 28.8 55.3 13.2

2013-14 153.9 43.0 25.3 39.5 17.0

Symudiad é é é é ê

Daw FRS102 i rym yn natganiadau ariannol y flwyddyn nesaf, yn 2015-16; effaith fwyaf hynny fydd cynnwys cyfran y Prifysgolion o 
Gronfa Bensiwn yr USS, ac ailbrisiad ystâd y Brifysgol.

Costau 
Staff

Treuliau 
Gweithredu 

Eraill

Dibrisiant Llog a 
Chostau 

Cyllid 
Eraill
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ADRODDIAD Y TRYSORYDD (parhad)

Asedau Cyffyrddadwy Sefydlog
Mae cost asedau cyffyrddadwy wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn, o £153.9m i £189.9m o ganlyniad i £47.2m o ychwanegiad. 
Mae'r tâl dibrisio, sef £9.7m, a'r tâl colli gwerth, £1.2m, hefyd wedi cyfrannu at y newid i'r gwerth net yn ôl y llyfr. Mae'r llety i fyfyrwyr 
yn Fferm Penglais, gwerth £44.6m, wedi'i gofnodi. Ni chwblhawyd gwerth £30.3m o'r ased hwn ac felly fe'i rhoddwyd yn y dyledwyr 
hirdymor yn 2014-15. Dim ond y rhan o'r adeilad sy'n weithredol sy'n cael ei ddibrisio. 

Yn ategu'r gwariant cyfalaf hwn, mae credydwyr hirdymor wedi cynyddu £15.8m o ganlyniad i'r cyllid angenrheidiol ar gyfer y 
gwariant cyfalaf ar yr adeiladau yn Fferm Penglais a oedd yn weithredol. 

Gwaddolion 
Cynyddodd gwerth y gwaddolion o £43.0m i £44.7m.

Perfformiad Buddsoddiadau Gwaddolion
I raddau helaeth mae ein gweinyddiaeth o’n buddsoddiadau gwaddolion yn parhau yn yr un modd. Gyda'i gilydd, 7.1% oedd 
cyfanswm adenillion y portffolio, sy'n cyd-fynd â'r meincnod cymysg adenillion, sef 7.5%. 

Yn y flwyddyn hon 5.4% oedd ffigur adenillion Mynegai Holl Gyfranddaliadau yr FTSE, 12.7% oedd ffigur adenillion Mynegai’r Byd 
ac eithrio’r DU a 7.6% oedd adenillion Bondiau Corfforaethol y DU. Y ffigur i adenillion o Fynegai Cytbwys IPD ar Holl Eiddo y DU 
oedd 15.5%. 

Safle a Rhagolygon y Gwaddolion 
Ar 31 Gorffennaf 2015, roedd safle'r portffolio yn agos i'w dargedau dyrannu asedau strategol. Cyfanswm y dyraniad i ecwitïau (y 
DU, Tramor a Phreifat) oedd 54.1%, sydd yn fras yn cyd-fynd â tharged y dyraniad, sef 55%. Ar draws gweddill y portffolio, ychydig 
yn is oedd yr Adennill Absoliwt (29.1% o'i gymharu â 30.0%) a'r Credyd Gradd Buddsoddi (8.9% o'i gymharu â 10%), tra'r oedd Eiddo 
(5.2% o'i gymharu â 5.0%) ac arian parod (2.6% o'i gymharu â 0%) ychydig yn uwch.

O edrych ar brisio'r marchnadoedd ecwiti, sydd yn elfen bwysig o adenillion hirdymor y dyfodol, gwelwn mai yn UDA y canolbwyntir 
risg prisiau o hyd, a bod marchnadoedd stoc y tu allan i UDA yn masnachu ar brisiadau mwy rhesymol o'u cymharu â'r cyfartaleddau 
hirdymor. Mae tueddiad strwythurol presennol y gwaddolion, sef i ffwrdd o UDA, yn cyd-fynd â'r safbwynt hwn ar brisio. O fewn 
yr incwm sefydlog, mae elwau'r bondiau yn aros yn agos at eu lefelau isaf erioed ac mae ganddynt rywfaint o risg o ran prisiau os 
bydd cyfraddau llog yn codi. O ganlyniad, i'r math hwn o ased, mae targed polisi incwm sefydlog yn bwrpasol isel. 

Arian Parod ac Adneuon Byrdymor 
Mae Arian Parod ac Adneuon Byrdymor wedi cynyddu o £25.3m i £28.8m. Dros y tair blynedd diwethaf mae'r Brifysgol wedi gwella 
ei sefyllfa o ran arian parod. O ganlyniad mae metrig Cronfa (Arian Parod) Gynradd y Brifysgol wedi estyn i 101 o ddiwrnodau (2014: 
92). Dyma lefel briodol o hylifedd i fodloni anghenion gweithredol beunyddiol y sefydliad.
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Pensiynau
Yn debyg i'r sefyllfa mewn llawer o sefydliadau, mae cynlluniau pensiynau buddiannau diffiniedig a gyllidir yn dal i fod yn 
rhwymedigaeth sylweddol ac yn risg. Ar ddechrau'r flwyddyn, roedd y Brifysgol yn cynnig dau gynllun buddiannau diffiniedig (AUPAS 
a USS) i'w staff. Yn ystod y flwyddyn sefydlodd y Brifysgol gynllun pensiwn cyfraniad sefydlog er mwyn cymryd lle y cynllun CPAPA. 
Yn ogystal mae gan y Brifysgol ddau aelod yn rhan o'r Cynllun Pensiwn buddiannau diffiniedig, Cronfa Pensiwn Dyfed. Lleihaodd 
cost y pensiwn 3.4% o £9.6m i £9.3m, yn adlewyrchu gostyngiad o 1.5% yng nghyflogau'r staff yn gyffredinol.

Cynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth (CPAPA) a Cronfa Pensiwn Dyfed (CPD)
Fel yr amlinellir yn nodyn 25, cynllun â buddiannau wedi’u diffinio yw Cynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth a chaiff 
yr asedau a’r rhwymedigaethau eu hail-fesur bob blwyddyn gan yr actiwariaid. Mae diffyg y CAPA a'r CPD (yn ôl dulliau mesur Safon 
Adrodd Ariannol 17) wedi gostwng o £17.0m i £13.2m. 

Ar 31 Mawrth 2015, caewyd Cynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth i gyfraniadau pellach. 

Cynllun Pensiwn Prifysgol Aberystwyth (CPPA)
O 1 Ebrill 2015, mae cyfraniadau'r staff presennol a newydd yn cael  eu talu i'r cynllun cyfraniadau diffiniedig newydd a weinyddir 
gan L&G. 

Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS)
Cynllun aml-gyflogwr yw Cynllun Pensiwn y Prifysgolion ac oherwydd na all y Brifysgol ddynodi faint yw ei chyfran hi o'r asedau a'r 
rhwymedigaethau, ymdrinnir â'r cynllun fel un cyfraniadau diffiniedig, lle y telir y cyfraniadau wrth iddynt godi.

Mae prisiad 2014 wedi'i orffen yn ddiweddar ac mae'r broses archwilio ar waith ar hyn o bryd. Felly 31 Mawrth 2011 ("dyddiad y 
prisiad") oedd dyddiad y prisiad actiwaraidd teirblynyddol diwethaf o'r cynllun a archwiliwyd. Fe'i cynhaliwyd gan ddefnyddio'r dull 
rhagamcanu unedau. Mae prisiad 2014 yn dangos y bydd cyfraniadau'r cyflogwr yn cynyddu i 18% o 1 Ebrill 2016.

Cronfeydd wrth Gefn 
Mae arian wrth gefn yng nghyfrif incwm a gwariant y Brifysgol ar 31 Gorffennaf 2015 wedi tyfu o £39.1m i £44.0m.

Mae'r fantolen wedi'i phrisio yn ôl y gost wreiddiol, ac felly nid yw'n ystyried gwerth masnachol gwaelodol yr asedau a brisiwyd 
dros £70m yn fwy na'r gwerth cario.

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i symud i sefyllfa lle y cynhyrchir gweddillion arwyddocaol yn y tymor canolig er mwyn gwella'r 
cronfeydd wrth gefn. 

Y Cynllun Adfer
Mae sawl elfen weithredol o'r cynllun adfer, ac mae'n galonogol gweld bod y newidiadau sylfaenol i'r seilwaith ar y trywydd iawn, 
fel y gwelir o ganlyniadau'r flwyddyn hon (gweddill bychan yn erbyn diffyg cyllidebol sylweddol).

Rhagamcanir y bydd diffygion i'r ddwy flynedd nesaf, un flwyddyn yn hwyrach na'r disgwyl gan fod niferoedd myfyrwyr yn cyrraedd 
eu hisaf isaf un flwyddyn yn hwyrach na'r cynllun.

Hyd yn hyn, mae ffocws y cynllun adfer wedi bod ar wella strwythur mewnol y brifysgol. Yn y dyfodol mae'r cynllun yn rhagweld 
ffynhonellau newydd o gynyrchu gwarged, gan gynnwys rheini o weithgareddau masnachol, a bydd hyn yn bwynt ffocws yn y 
dyfodol.

ADRODDIAD Y TRYSORYDD (parhad)
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Y Rhagolygon a'r Dyfodol

Gweithredoedd a'r amgylchedd cystadleuol
Mae Addysg Uwch yn y DU yn amgylchedd a chanddo lawer iawn mwy o risg yn 2015 nag yr oedd yn 2010 oherwydd y newidiadau 
yn y drefn ariannu. Mae gallu denu a chadw myfyrwyr yn hanfodol bwysig i gynaliadwyedd y mwyafrif helaeth  o brifysgolion yn y 
DU. Dyma'r prif heriau y mae'r Brifysgol yn gweithio i ymdrin â hwy:

– y farchnad am fyfyrwyr sy'n mynd yn fwyfwy cystadleuol;
– gweithio â lefelau o incwm sy'n amrywio yn ôl nifer y myfyrwyr;
– denu myfyrwyr o dramor wrth i'r DU dynhau'r rheolau ar gyfer preswylio i ôl-raddedigion;
– llai o gyllid ar gael o'r sector cyhoeddus ar gyfer cyllid grantiau;
– parhau â'r buddsoddiadau yn yr ystadau a sicrhau mesurau llwyddiant myfyrwyr llwyddiannus.

Bydd y Brifysgol yn buddsoddi mewn gweithgareddau ysgogi priodol er mwyn i adrannau unigol feithrin gwell cyswllt â darpar 
fyfyrwyr a hefyd adolygu'r sefyllfa gyffredinol o ran denu myfyrwyr a marchnata. Bydd y Brifysgol yn dal i wneud buddsoddiadau 
mawr yn ei hystâd a bydd hynny'n rhoi pwysau ychwanegol ar ei sefyllfa ariannol dros y blynyddoedd nesaf cyn y gwelir niferoedd 
da o fyfyrwyr.

Bydd y Brifysgol hefyd yn dal ati â'i hagenda effeithlonrwydd a fydd yn golygu gwneud mwy â llai. 

Datblygu 
Bydd datblygiadau mawr y bydd eu hangen er mwyn cynnal enw da'r Brifysgol yn rhyngwladol dros y blynyddoedd nesaf yn cynnwys:

– creu campws newydd, Campws Arloesi a Menter;
– lansio a datblygu Cangen-Gampws Mawrisiws;
– paratoadau a chynlluniau at adnewyddu'r Hen Goleg ymhen ychydig o flynyddoedd.

Safonau Ariannol Newydd 
Paratoir datganiadau ariannol 2015-16 yn unol â Safon Adroddiadau Ariannol 102. Bydd angen i ddatganiadau ariannol 2014-15 
gael eu hailddatgan; dyma fydd y newidiadau mwyaf arwyddocaol:

– byddant yn cynnwys budd y Brifysgol yng Nghynllun Pensiwn y Prifysgolion;
– bydd asedau'r Tir ac Adeiladau yn cael eu hailbrisio
– bydd rhwymedigaeth y Brifysgol am wyliau'r staff yn cael ei chynnwys; a
– bydd grantiau cyfalaf gohiriedig yn cael eu dangos o dan asedau net yn hytrach nag o dan y cronfeydd wrth gefn.

Ar ben hyn, bydd angen i'r datganiadau ariannol cyfunol ar gyfer cyfrifon 2015-16 gynnwys y buddion yng Nghangen Mawrisiws a 
Champws Arloesi a Menter Prifysgol Aberystwyth.

Blwyddyn o gryn newid yn yr Adran Gyllid oedd 2014-15, gyda thri unigolyn yn ysgwyddo cyfrifoldeb am swydd y cyfarwyddwr. 
Carwn felly ddatgan fy ngwerthfawrogiad o waith Peter Curran, y Cyfarwyddwr Cyllid tan Ionawr 2015, a aeth i swydd Cyfarwyddwr 
Corfforaethol i Chwaraeon Cymru, ac i ddiolch i Eiddig Morgan a fu'n Gyfarwyddwr Cyllid Dros Dro cyn i Daniel Benham - a oedd yn 
gweithio i Sefydliad y Fagloriaeth Ryngwladol - gymryd yr awenau fel y Cyfarwyddwr Cyllid newydd ym mis Mawrth 2015. Rwy'n 
hynod ddiolchgar iddynt ac i holl aelodau'r Adran Gyllid am eu gwaith caled a'r ymdrech maent wedi'i gwneud.

Dr Timothy Brain, OBE QPM BA PhD FRSA CCMI
Trysorydd

4 Rhagfyr 2015

ADRODDIAD Y TRYSORYDD (parhad)
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LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL A RHEOLAETH FEWNOL

Yn unol â Siarter Frenhinol Ategol 2014 Prifysgol Aberystwyth, Cyngor y sefydliad yw "corff llywodraethol goruchaf y Brifysgol" 
ac mae'n  gyfrifol am benderfynu ar gyfeiriad strategol y Brifysgol ac am y modd y gweithredir materion ariannol a gweinyddol, a 
materion eraill y Brifysgol, yn unol â’i hamcanion."

Yn unol â gofynion Statudau'r Brifysgol; mae'r Cyngor yn cynnwys: Aelodau Annibynnol (rhai ohonynt yn gwasanaethu ex officio); 
aelodau o'r staff ex-officio; ac aelodau cynrychioliadol a etholir gan y Senedd, y staff anacademaidd a’r myfyrwyr. Caiff y Cyngor hefyd 
gyfethol aelodau ychwanegol os dymuna wneud hynny, er nad yw hynny'n digwydd ar hyn o bryd. Ni fydd cyfanswm aelodaeth 
y Cyngor yn fwy na 25.

Aelodau Annibynnol anweithredol yw'r rhan fwyaf o aelodau'r Cyngor, nad ydynt yn aelodau o'r staff nac yn fyfyrwyr y Brifysgol. Ar 
ben hynny, mae swyddogaeth Cadeirydd y Cyngor - sydd ar gael i Aelod Annibynnol yn unig - wedi'i gwahanu oddi ar swyddogaeth 
Prif Weithredwr y Brifysgol, sef yr Is-Ganghellor.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb ac amrywioldeb, ac mae'n ymdrechu i fod yn gynhwysol ac i 
werthfawrogi natur amrywiol ei staff, ei myfyrwyr a'i chymuned. Hysbysebir pob swydd wag am Aelodau Annibynnol y Cyngor yn 
allanol, ac mae croeso enwedig pan geir diddordeb o blith grwpiau a dangynrychiolir. Mae'r mynegiannau o ddiddordeb fel rheol yn 
cael eu hystyried gan y Pwyllgor Enwebiadau a'u pwyso a'u mesur yn ôl aelodaeth bresennol y Cyngor i sicrhau bod gan ei aelodau 
ystod o sgiliau sy'n bodloni gofynion y Brifysgol. 

Mae'r Brifysgol yn anelu at ymgymryd â'i gwaith mewn modd moesegol yn unol â'r saith egwyddor a osodwyd yn Adroddiad Pwyllgor 
Nolan ar Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus: anhunanoldeb, uniondeb, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, gonestrwydd 
ac arweinyddiaeth. 

Mae’r Brifysgol hefyd wedi ymrwymo i arddel yr arfer gorau ym mhob agwedd ar lywodraethu corfforaethol, gan roi ar waith 
yr egwyddorion craidd a'r saith elfen sylfaenol o lywodraethu fel y'u gosodwyd yn 'Cod Llywodraethu Addysg Uwch' Pwyllgor 
Cadeiryddion y Prifysgolion (Rhagfyr 2014) yn ogystal â'r egwyddorion perthnasol a roddir yn 'Cod Llywodraethu Corfforaethol y 
DU' a gyhoeddwyd gan y Cyngor Adrodd Ariannol. 

Disgrifir prif gyfrifoldebau'r Cyngor yn Ystatudau ac Ordinhadau'r Brifysgol. Yn ôl yr arfer ac yn unol â’r Memorandwm Ariannol 
y cytunwyd arno â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, mae’r Cyngor yn dal iddo’i hun, ymysg pethau eraill, gyfrifoldeb am 
gymeradwyo datblygiadau a gwariant sylweddol, ac am sefydlu unrhyw is-gwmnïau ac am weithgareddau'r is-gwmnïau hynny.

Cyfarfu'r Cyngor ar chwe achlysur yn ystod y flwyddyn academaidd 2014-2015. Ymdrinnir â llawer o’r gwaith manwl gan sawl 
is-bwyllgor, gan gynnwys: y Pwyllgor Archwilio a Risg; y Pwyllgor Cyllid a Strategaeth; y Pwyllgor Datblygu Proffesiynol, Staffio 
a Chydraddoldeb; a'r Pwyllgor Taliadau Staff. Mae pob un o’r is-bwyllgorau hyn yn cyflwyno eu hadroddiadau i'r Cyngor, ac mae 
pob un wedi'i sefydlu'n ffurfiol â'i gylch gorchwyl ei hun a chyfran o'i aelodau yn dod o blith Aelodaeth Annibynnol y Cyngor. Mae 
gwybodaeth fanwl am aelodaeth a chyfrifoldebau’r is-bwyllgorau hyn i'w chael ar ein gwefan.

Sefydlwyd y Pwyllgor Taliadau Staff i ystyried a phennu materion sy'n ymwneud â thalu Staff Uwch y Brifysgol, o fewn fframwaith 
cyffredinol a gymeradwywyd gan y Cyngor yn rhan o gylch gorchwyl diffiniedig yr is-bwyllgor hwn. Wrth gytuno i unrhyw newidiadau 
i'r tâl a roddir i'r Is-Ganghellor, y Dirprwy Is-Gangellorion ac aelodau eraill o Grŵp Gweithredol y Brifysgol, mae'r Pwyllgor Taliadau 
Staff yn ystyried i ba raddau y gellir fforddio unrhyw benderfyniadau o'r fath. Mae'r Pwyllgor Cydnabyddiaethau Uwch yn rhoi 
adroddiadau i'r Cyngor ar ei holl benderfyniadau.

Yn y pen draw, Cyngor y Brifysgol sy'n gyfrifol am drefniadau rheoli mewnol y Brifysgol ac am arolygu effeithiolrwydd y trefniadau 
hynny. Bwriad trefniadaeth o'r fath yw rheoli'r risg o fethu a chyflawni amcanion busnes yn hytrach na chael gwared a'r risg honno, 
a bydd yn cynnig sicrwydd rhesymol yn unig – nid sicrwydd absoliwt – yn erbyn camddatgan neu golled sylweddol.

Cred y Cyngor fod proses barhaus ar gyfer canfod, gwerthuso a rheoli risgiau arwyddocaol y Brifysgol; ei bod wedi bod ar waith 
ar gyfer y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31 Gorffennaf 2015 a hyd at ddyddiad cymeradwyo’r adroddiad blynyddol a’r datganiadau 
ariannol; ei bod yn cael ei hadolygu gan y corff llywodraethol yn rheolaidd; a’i bod yn cydymffurfio â chanllawiau rheoli mewnol i 
Gyfarwyddwyr yng Nghod Llywodraethu Corfforaethol y DU, fel y’i diwygiwyd gan Grŵp Cyfarwyddwyr Cyllid Prifysgolion Prydain.

Mae’r Pwyllgor Archwilio a Risg yn gyfrifol am gwrdd â’r Archwilwyr Allanol i drafod canfyddiadau’r archwiliad, ac am gwrdd â’r 
Archwilwyr Mewnol i ystyried adroddiadau manwl ar archwiliadau mewnol ac argymhellion i wella trefniadau rheoli mewnol y 
Brifysgol, ynghyd ag ymateb y rheolwyr a'r cynlluniau gweithredu. Mae'r is-bwyllgor hwn hefyd yn monitro sut y glynir wrth y 
gofynion rheoliadol, ac yn arolygu datganiadau ariannol blynyddol y Brifysgol ynghyd â’r polisïau cyfrifeg. Ar ben hynny, gellid 
gofyn iddynt archwilio enghreifftiau o ddiffyg cydymffurfio â deddfwriaeth a rheoliadau eraill.
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Er bod uwch-swyddogion gweithredol yn mynd i gyfarfodydd y Pwyllgor Archwilio a Risg yn ôl yr angen, nid ydynt yn aelodau o’r 
is-bwyllgor hwnnw, a gall aelodau'r is-bwyllgor gwrdd â’r Archwilwyr ar eu pennau eu hunain er mwyn cael trafodaethau annibynnol.

Mae gan Bwyllgor Rheoli Risg y Brifysgol, a arweinir gan y Weithrediaeth, brosesau ffurfiol ar waith i werthuso a rheoli risgiau 
sylweddol y mae’r Brifysgol yn eu hwynebu. Mae hynny’n cynnwys nodi y mathau o risgiau y mae’r Brifysgol yn eu hwynebu, gan 
eu blaenoriaethu o ran eu heffaith ddichonol ac o ran pa mor debyg ydynt o ddigwydd, a nodi ffyrdd o leihau’r risgiau hynny. 
Mae'r risgiau hyn yn cynnwys risgiau i fusnes, gweithredu, enw da a chyllid, ac maent yn cael eu monitro, ynghyd â'r dulliau rheoli 
cysylltiedig, yn barhaus. Rhoddir adroddiadau ac argymhellion priodol i’r Cyngor, drwy'r Pwyllgor Archwilio a Risg.

Mae gan y Brifysgol Gynllun Cyhoeddi y cytunwyd arno sy'n pennu'r wybodaeth a fydd yn cael ei darparu i'r cyhoedd gan y sefydliad. 
Ceir mwy o wybodaeth ar ein gwefan. Ar ôl i'r datganiadau ariannol gael eu cymeradwyo'n ffurfiol gan y Cyngor, fe'u cyhoeddir ar 
wefan y Brifysgol, ynghyd â'r datganiadau sy'n ymwneud â blynyddoedd academaidd ac ariannol blaenorol.

LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL A RHEOLAETH FEWNOL (parhad)
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Mae Prifysgol Aberystwyth yn elusen gofrestredig (Rhif 1145141) yn unol â thelerau Deddf Elusennau 2011. Wrth bennu ac adolygu 
nodau ac amcanion y Brifysgol, mae Cyngor y Brifysgol yn rhoi ystyriaeth briodol i ganllawiau cyffredinol y Comisiwn Elusennau ar 
y budd cyhoeddus a’r canllawiau ategol i elusennau a sefydlwyd at ddibenion addysgiadol.

Ers 1872 mae’r Brifysgol yn hybu rhagoriaeth mewn ymchwil a dysgu o dan ei harwyddair, ‘Nid byd, byd heb wybodaeth’. Credwn 
yn gryf y dylai profiad y myfyriwr feithrin chwilfrydedd academaidd, ac awydd am ddysg a datblygu personol sy’n para gydol oes 
ac sy’n trawsnewid bywydau. Rydym yn gwerthfawrogi arloesedd a rhagoriaeth mewn ymchwil ym mhob maes a disgyblaeth, 
ac rydym yn annog gwaith ar draws y disgyblaethau er mwyn ymdrin â heriau byd-eang. Anelwn at chwalu’r meini tramgwydd 
sy’n rhwystro pobl rhag gallu manteisio ar addysg ac rydym yn cydweithio’n agos â’r gymuned er mwyn sicrhau bod y drysau i’n 
darpariaeth yn cael eu hagor yn lletach.

Dysgu 
Ein cenhadaeth greiddiol yw cynhyrchu graddedigion hyddysg, medrus a hyderus sydd wedi'u paratoi'n drylwyr i fyd gwaith 
ac i waith y byd. Rydym yn gwneud hynny drwy ddarparu dysgu rhagorol ar draws 18 maes academaidd a thrwy ymgorffori 
cyflogadwyedd, sgiliau trosglwyddadwy a materion dinasyddiaeth fyd-eang yn ein cwricwlwm. Rydym yn cefnogi amrywiaeth o 
brosiectau ar gyfer dysgu yn y gymuned, a phortffolio o gyrsiau rhan-amser ac undydd. Cydnabyddwn ein dyletswydd arbennig i 
hyrwyddo cysylltiadau cyfrwng-Cymraeg ac i hybu'r Gymraeg ac rydym yn chwarae rhan weithredol wrth annog myfyrwyr Cymraeg 
i ddilyn eu hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Ymchwil
Mae gennym hanes hir ac anrhydeddus o ymgymryd â gwaith ymchwil blaenllaw sydd o bwysigrwydd rhyngwladol, gan ymchwilio 
i'r prif heriau sy'n wynebu'r gymdeithas, gan gynnwys newid yn yr hinsawdd a'r amgylchedd, anghydraddoldeb byd-eang, ymchwil 
i'r gofod, economeg ryngwladol, deallusrwydd artiffisial a hunaniaethau diwylliannol. Gweithiwn i feithrin cyswllt â'r cyhoedd drwy 
ein hymchwil ac rydym yn ymsefydlu fel canolfan ar gyfer ymchwil gydweithredol â busnesau drwy ein campws newydd, y Campws 
Arloesi a Menter.

Ehangu cyfranogiad 
Mae ein dull arloesol ni o ehangu’r drysau i addysg uwch yn cynnwys prosiectau i godi uchelgais ymhlith y rhai sy’n gadael ysgol, ac 
rydym yn cydweithio'n agos ag ysgolion (gan gynnwys ysgolion Cymraeg) a'r gymuned leol i wella sgiliau, yn enwedig yn y pynciau 
STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Rydym yn darparu ystod gynhwysfawr o Fwrsariaethau, Ysgoloriaethau 
Mynediad a Gwobrau, yn ogystal â darparu fframwaith o gefnogaeth ariannol i sicrhau bod myfyrwyr o bob cefndir yn gallu manteisio 
ar Addysg Uwch. Rydym hefyd yn darparu ystod o gymorth academaidd a phersonol a dargedir ar gyfer y myfyrwyr i'w helpu i aros 
mewn addysg uwch ac i hybu eu llwyddiant. Rydym yn gweithio gydag amryw gyrff, gan gynnwys Stonewall, ButtleUK, Athena 
SWAN, yr Uned Her Cydraddoldeb, a Chomisiynydd y Gymraeg.

Cyrhaeddiad Rhyngwladol
Cymuned ryngwladol ffyniannus ydym, yn croesawu staff a myfyrwyr o dros 90 o wledydd o bob cwr o’r byd, ac yn cydweithio â 
sefydliadau, busnesau a chyrff ledled y byd. Rydym yn agor cangen-gampws newydd ym Mawrisiws, er mwyn estyn ein cyrhaeddiad 
byd-eang a chodi proffil rhyngwladol gorllewin Cymru.

Cyswllt â'r Gymuned 
Mae gennym gyswllt cryf â'n cymuned leol drwy raglenni diwylliannol bywiog ein Canolfan Gelfyddydau (gan gynnwys ystod 
eang o ddigwyddiadau drwy gyfrwng y Gymraeg ac rydym yn denu 75% o ymwelwyr y flwyddyn, bron), ein gwaith partneriaethol 
â Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac ag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol, a thrwy waith gwirfoddol gan ein staff a'n myfyrwyr 
a gwasanaethau a gynigir i fusnesau rhanbarthol. Rydym yn cefnogi'r ysbyty lleol a rhaglenni iechyd cymunedol, ac yn darparu 
adnoddau chwaraeon a dosbarthiadau o safon uchel i'r gymuned leol.

DATGANIAD O FUDD CYHOEDDUS
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CYFRIFOLDEBAU CYNGOR Y BRIFYSGOL

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i arddel yr arfer gorau ym mhob agwedd ar lywodraethu corfforaethol. Mae corff llywodraethol 
y sefydliad, sef y Cyngor, wedi'i fodloni bod y sefydliad wedi cydymffurfio drwy gydol y cyfnod â Chod Ymarfer Llywodraethu ac 
Egwyddorion Cyffredinol Pwyllgor Cadeiryddion y Prifysgolion (Mawrth 2009) ac yn ddiweddarach â Chod Llywodraethu Addysg 
Uwch (Rhagfyr 2014), yn ogystal â'r darpariaethau perthnasol a osodwyd yng Nghod Llywodraethu Corfforaethol y DU a gyhoeddwyd 
gan y Cyngor Adrodd Ariannol ym mis Medi 2014. 

Y Cyngor sy’n gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifeg addas, a fyddai’n datgelu â chywirdeb rhesymol, ar unrhyw adeg, sefyllfa ariannol 
y Brifysgol fel y gallai sicrhau bod y datganiadau ariannol yn cael eu paratoi yn unol â Siarter ac Ystatudau'r Brifysgol, a'r Datganiad 
o Arferion Cymeradwy: Cyfrifon i Sefydliadau Addysg Bellach ac Uwch, ac â safonau cyfrifeg perthnasol eraill. 

Ar ben hynny, yn rhan o delerau ac amodau’r Memorandwm Ariannol y cytunwyd arno rhwng Cyngor Prifysgol Aberystwyth a 
Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, mae’n ofynnol i Gyngor y Brifysgol, drwy'r Is-Ganghellor fel ei swyddog dynodedig, baratoi 
adroddiadau ariannol am bob blwyddyn ariannol, sydd yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa’r Brifysgol, o’r gweddill neu’r diffyg, ac 
o’r llif arian am y flwyddyn honno.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol hefyd am gynnal ac am gywirdeb datganiadau ariannol a gyhoeddir ar wefan y Brifysgol. 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, sicrhaodd y Cyngor fod:

l  polisïau cyfrifeg addas yn cael eu dethol a’u gweithredu’n gyson;

l  asesiadau ac amcangyfrifon rhesymol a synhwyrol yn cael eu gwneud; 

l  safonau cyfrifeg perthnasol yn cael eu dilyn, a bod unrhyw amrywiadau sylweddol yn y drefn yn cael eu datgelu a’u 
hegluro yn y datganiadau ariannol; a bod 

l  y datganiadau ariannol yn cael eu paratoi ar sail busnes parhaus, oni bai ei bod yn amhriodol tybio y bydd y Brifysgol 
yn parhau i weithredu. Mae'r Cyngor wedi'i fodloni bod gan y Brifysgol ddigon o adnoddau i barhau i weithredu 
am y dyfodol gweladwy; am y rheswm hwn mae'r sail barhaus yn dal i gael ei defnyddio wrth baratoi'r datganiadau 
ariannol. 

Cymerodd y Cyngor gamau rhesymol i:

l  sicrhau bod y cyllid a ddaw oddi wrth Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn cael ei ddefnyddio i’r pwrpas a nod-
wyd wrth ei roi yn unig, ac yn unol â’r Memorandwm Ariannol gyda’r Cyngor Cyllido, ac yn unol ag unrhyw amodau 
eraill y bydd y Cyngor Cyllido yn eu gosod o bryd i’w gilydd; 

l  sicrhau bod rheoliadau trefniadau ariannol a rheolaeth addas mewn grym i ddiogelu cyllid cyhoeddus yn ogystal â 
chyllid a ddaw o ffynonellau eraill; 

l  warchod asedau'r Brifysgol gan atal a darganfod twyll ac arferion afreolaidd eraill; a 

l  sicrhau bod adnoddau a gwariant y Brifysgol yn cael eu rheoli’n economaidd, effeithlon, ac yn effeithiol. 

Dylid nodi y gall deddfwriaeth yn y Deyrnas Unedig yn ymwneud â pharatoi a dosbarthu datganiadau ariannol fod yn wahanol i 
ddeddfwriaeth mewn awdurdodaethau eraill.
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Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol y Brifysgol (y “datganiadau ariannol”) ar gyfer Prifysgol Aberystwyth i’r flwyddyn a 
ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2015, sy’n cynnwys y Cyfrif Incwm a Gwariant, Mantolen y Brifysgol, Datganiad Llif Arian y Brifysgol, y 
Datganiad am Gyfanswm yr Enillion a’r Colledion Cydnabyddedig, y Polisïau Cyfrifeg a’r nodiadau cysylltiedig. Y fframwaith adrodd 
ariannol a ddefnyddiwyd wrth eu paratoi yw’r gyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifeg y Deyrnas Unedig (Arferion Cyfrifeg a Dderbynnir 
yn Gyffredinol yn y Deyrnas Unedig).

Gwneir yr adroddiad hwn i’r Cyngor yn unig, yn unol â Siarter a Statudau’r Brifysgol. Mae ein gwaith archwilio wedi ei wneud er 
mwyn datgan i’r Cyngor y materion hynny y mae’n ofynnol arnom eu datgan iddo mewn adroddiad archwilio, ac nid at unrhyw 
ddiben arall. I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac arddel cyfrifoldeb i neb ond y Cyngor, am ein 
gwaith archwilio, yr adroddiad hwn, a’r casgliadau yr ydym wedi eu gwneud.

Cyfrifoldebau Perthnasol y Cyngor a’r Archwilwyr
Fel yr esbonnir yn llawnach yn y datganiad o Gyfrifoldebau Cyngor y Brifysgol, y Cyngor sydd yn gyfrifol am baratoi datganiadau 
ariannol sy’n rhoi darlun gwir a theg. Ein cyfrifoldeb ni yw archwilio a rhoi ein barn ar y datganiadau ariannol yn unol â’r gyfraith 
berthnasol a Safonau Cyfrifeg Rhyngwladol (y DU ac Iwerddon). Mae’r safonau hynny yn golygu ei bod hi’n ofynnol arnom 
gydymffurfio â Safonau Moesegol Archwilwyr y Bwrdd Arferion Archwilio.

Cwmpas archwiliad y datganiadau ariannol
Mae archwiliad yn golygu cael gafael ar ddigon o dystiolaeth am y symiau a’r datgeliadau a geir yn y datganiadau ariannol fel y gellir 
cael sicrwydd rhesymol nad yw’r datganiadau ariannol yn cynnwys camddatganiadau materol, boed hynny’n deillio o dwyll neu 
amryfusedd. Mae hynny’n cynnwys asesiad o’r materion canlynol: a yw’r polisïau cyfrifeg yn addas i amgylchiadau’r Brifysgol ac a 
ydynt wedi’u cymhwyso’n gyson a’u datgelu’n ddigonol; pa mor rhesymol yw’r amcangyfrifon o sylwedd a wnaed gan y Cyngor; a 
chyflwyniad cyffredinol y datganiadau ariannol. Ar ben hynny, darllenwn yr holl wybodaeth ariannol ac anariannol yn Adroddiad y 
Trysorydd i sicrhau nad oes anghysonderau o sylwedd â’r datganiadau ariannol a archwiliwyd, ac i ddod o hyd i unrhyw wybodaeth 
sydd i'w gweld yn sylweddol anghywir ar sail y wybodaeth a gawsom wrth inni gynnal yr archwiliad, neu sydd yn sylweddol anghyson 
â'r wybodaeth a gawsom. Pe caem wybod am unrhyw gamddatganiadau neu anghysonderau ymddangosiadol, a’r rheini o sylwedd, 
ystyriem oblygiadau hynny i’n hadroddiad.

Barn ar y datganiadau ariannol
Yn ein barn ni:

l  mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun gwir a theg o gyflwr materion y Brifysgol ar 31 Gorffennaf 2015 ac o 
incwm a gwariant y Brifysgol, a’i henillion a’i cholledion cydnabyddedig a’r llif arian am y flwyddyn a ddaeth i ben 
bryd hynny; 

l  mae’r datganiadau ariannol wedi’u paratoi’n gywir yn unol â’r Arferion Cyfrifeg a Dderbynnir yn Gyffredinol yn y 
Deyrnas Unedig; ac â Datganiad 2007 ar Arferion Cymeradwy - Cyfrifeg mewn Addysg Bellach ac Uwch; ac

l  maent yn bodloni gofynion cyfarwyddiadau Cyfrifon CCAUC i sefydliadau addysg uwch ar gyfer datganiadau ariannol 
2014-15.

ADRODDIAD YR ARCHWILWYR ANNIBYNNOL  
I GYNGOR PRIFYSGOL ABERYSTWYTH
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Barn ar faterion eraill a ragnodwyd yng Nghod Ymarfer Archwilio CCAUC a gyhoeddwyd yn 
ôl Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992
Yn ein barn ni, ym mhob agwedd o sylwedd:

l  mae’r cyllid a dderbyniwyd o ba bynnag ffynhonnell gan y Brifysgol at ddibenion penodol wedi’i ddefnyddio yn 
briodol at y dibenion hynny a'i reoli yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol; 

l  mae incwm wedi’i ddefnyddio yn unol â Statudau’r Brifysgol;  

l  mae’r cyllid a ddarparwyd gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) wedi’i ddefnyddio yn unol â’r 
Memorandwm Ariannol ar Aswiriant ac Atebolrwydd ac unrhyw delerau ac amodau cysylltiedig eraill; ac

l  mae gofynion llywodraethu corfforaethol a rheolaeth fewnol a roddwyd yng nghyfarwyddiadau Cyfrifon CCAUC i 
sefydliadau addysg uwch ar gyfer datganiadau ariannol 2014-15 wedi'u bodloni.

Trevor Rees, Archwilydd Statudol

Ar gyfer ac ar ran KPMG LLP, Archwilydd Statudol
Cyfrifwyr Siartredig
         Rhagfyr 2015
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1 Sail Paratoi’r Cyfrifon
1.1 Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â chonfensiwn y gost wreiddiol, wedi ei addasu ar ôl ailbrisio tir ac adeiladau, ac yn 

unol â’r Datganiad o Arferion Cymeradwy: Cyfrifon i Addysg Bellach ac Uwch, y Safonau Cyfrifeg perthnasol a'r Cyfarwyddyd 
Cyfrifon a gyhoeddwyd gan CCAUC. 

1.2 Ni pharatowyd datganiadau ariannol cyfansawdd sy'n ymgorffori is-gwmnïau'r Brifysgol, sef Abertec Cyf, Aber Trading 
Cyf, Aber Bangor Cyf a Champws Arloesi a Menter Aberystwyth Cyf, gan nad ystyrir bod canlyniadau, asedau na 
rhwymedigaethau’r cwmnïau hyn yn sylweddol. 

1.3 Nid yw’r datganiadau yn cynnwys rhai Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, lle nad oes gan y Brifysgol unrhyw fudd 
ariannol perchnogol, na rheolaeth na dylanwad arwyddocaol ar benderfyniadau polisi. 

1.4 Mae'r datganiadau ariannol wedi'u paratoi ar sail busnes parhaus. 

2 Cydnabod Incwm
2.1 Cynhwyswyd incwm o Grantiau a Chontractau Ymchwil ac o ffynonellau cyfyngedig eraill, i’r graddau bod y contract neu’r 

gwasanaeth dan sylw wedi’i gwblhau. Mae hyn fel rheol yn gyfwerth â’r gwariant yn ystod y flwyddyn, ynghyd â chyfraniadau 
cysylltiedig tuag at argostau. 

2.2 Mae incwm o ffioedd dysgu a neuaddau yn cael ei gydnabod am y cyfnod y'i ceir amdano, ac yn cynnwys yr holl ffioedd a 
godir ar fyfyrwyr neu eu noddwyr. Mewn achosion lle mae swm y ffi dysgu neu'r ffi neuadd yn cael ei hepgor neu ei leihau, 
mae’r incwm derbyniadwy yn cael ei ddangos wedi tynnu'r disgownt. Mae Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau yn cael eu cyfrif 
gros o fewn gwariant a heb eu tynnu o incwm. 

2.3 Mae Rhoddion Elusennol yn cael eu cydnabod yn y cyfrifon pan fo’r rhodd elusennol wedi’i derbyn, neu os nad yw wedi’i 
derbyn eto, pan fo digon o dystiolaeth fel y gellir bod yn ddigon sicr y bydd y rhodd yn cael ei derbyn a bod modd mesur 
gwerth yr adnoddau a ddaw gyda digon o sicrwydd. 

2.4 Os yw rhoddion elusennol yn mynd i gael eu cadw er budd y sefydliad fel y nodir gan y rhoddwyr, fe’u cyfrifir yn waddolion. 
Tri phrif fath o waddol sydd: 

(ii) Gwaddolion Parhaol Digyfyngiad – mae’r rhoddwr wedi nodi bod y gronfa i’w buddsoddi’n barhaus i gynhyrchu llif 
incwm er budd cyffredinol y Brifysgol. 

(ii) Gwaddolion Parhaol Penodol – mae’r rhoddwr wedi nodi bod y gronfa i’w buddsoddi’n barhaus i gynhyrchu llif incwm 
i’w defnyddio at ryw fwriad penodol. 

(iii) Gwaddolion Treuliadwy Penodol – mae’r rhoddwr wedi nodi amcan penodol ac eithrio prynu nac adeiladu asedau 
cyffyrddadwy sefydlog, ac fe gaiff y sefydliad droi’r swm a roddwyd yn incwm. 

 Lle bo dymuniadau’r rhoddwyr yn aneglur neu’n anhysbys, yn achos rhoddion a gafwyd cyn 1 Awst 2007, mae’r rhoddion 
yn dal i gael eu cyfrif yn Waddolion Parhaol yn unol â’r arfer cyfrifeg a arddelwyd pan sefydlwyd y cronfeydd.

2.5 Cydnabyddir grantiau adnewyddol oddi wrth y Cynghorau Cyllido yn ystod cyfnod eu derbyn. 

2.6 Mae grantiau anadnewyddol oddi wrth y Cynghorau Cyllido neu gyrff eraill am brynu neu adeiladu asedau sefydlog yn cael 
eu trin fel grantiau cyfalaf gohiriedig a'u hamorteiddio yn unol â dibrisiant dros oes yr asedau. Caiff grantiau anadnewyddol 
i bwrpas penodol eu cynnwys fel y cânt eu gwario, ac mae unrhyw elfennau na werir yn cael eu trin fel incwm gohiriedig.

2.7 Y mae'r holl incwm o adneuon tymor byr yn cael ei gredydu i'r cyfrif incwm a gwariant yn ystod y cyfnod y cafodd ei ennill.

2.8 Mae gwerth sy'n codi neu'n gostwng o ganlyniad i ailbrisio asedau gwaddolion, hynny yw adbrisio neu ddibrisio asedau 
gwaddolion, yn cael ei ychwanegu at - neu ei dynnu oddi ar - y cronfeydd dan sylw ac yn cael ei gyfrif drwy'r fantolen drwy 
ddebydu neu gredydu'r ased gwaddol, credydu neu ddebydu'r gronfa gwaddol ac mae'n cael ei gofnodi yn y datganiad o 
gyfanswm yr enillion a'r colledion cydnabyddedig.
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3 Tir ac Adeiladau
3.1 Ailbrisiwyd eiddo rhydd-ddaliad ac eiddo prydles y Brifysgol ar 31 Gorffennaf 1994 ar sail gwerth adnewyddu ar ôl dibrisiant. 

Yn ôl darpariaethau FRS 15, mae’r asedau hyn yn parhau ar brisiad 1994. Mae ychwanegiadau eraill yn cael eu dal yn ôl y gost. 

 Cedwir tir ar rydd-ddaliad heb ddibrisiant gan yr ystyrir bod iddo ddefnyddioldeb am gyfnod amhenodol. 

 Mae adeiladau a gyfalafwyd yn cael eu dibrisio dros gyfnod eu hoes economaidd ddefnyddiol, yn unol â’u rhannau cyfansoddol, 
sef:

Tymor hir e.e. sylfeini ac adeiladwaith 40 i 60 o flynyddoedd
Tymor canolig e.e. gwasanaethau 10 i 30 o flynyddoedd
Tymor byr e.e. gosodiadau mewnol 5 i 10 o flynyddoedd

 Mae’r cyfraddau hyn wedi’u rhoi ar waith i bob adeilad newydd o 1 Awst 2011 ymlaen.

 Cyn 1 Awst 2011, dibrisiwyd adeiladau dros 40 o flynyddoedd ar sail llinell syth o ddyddiad y prisiad, neu o’u caffael ar ôl y 
dyddiad hwnnw.

 Mae gwaith atgyweirio ac adnewyddu mawr yn cael ei gyfalafu os yw’r gwaith yn creu ased neu’n gwella ased presennol, neu’n 
gwella neu ailwampio ased yn sylweddol. Mae costau adnewyddu yn cael eu cyfalafu a’u dibrisio dros gyfnodau amrywiol, hyd 
at 15 mlynedd ar y mwyaf.

3.2 Lle prynir adeiladau gyda chymorth grantiau penodol cânt eu cyfalafu a’u dibrisio fel y nodir uchod. Ystyrir bod y grantiau 
perthynol yn grantiau cyfalaf gohiriedig ac fe gânt eu rhyddhau i incwm dros oes ddefnyddiol ddisgwyliedig yr adeiladau. 

3.3 Nid yw asedau yn cael eu dibrisio yn ystod proses adeiladu, cyfrifir amdanynt yn ôl y gost. 

4 Offer
4.1 Y mae gwariant ar offer sy’n costio llai na £10,000 fesul eitem unigol yn cael ei ddileu ym mlwyddyn eu prynu. Mae'r holl offer 

eraill yn cael eu cyfalafu. 

4.2 Cofnodwyd offer a gyfalafwyd yn ôl ei gost a’i ddibrisio, drwy'r dull llinell syth, dros gyfnod disgwyliedig ei ddefnyddioldeb, 
sef pum mlynedd, heblaw am offer a gafwyd ar gyfer prosiectau ymchwil penodol sy’n cael ei ddibrisio dros gyfnod y prosiect 
(sef 3 blynedd fel arfer). 

4.3 Lle prynir offer gyda chymorth grantiau penodol caiff ei gyfalafu a’i ddibrisio fel y nodir uchod. Ystyrir bod y grantiau perthynol 
yn grantiau cyfalaf gohiriedig a chânt eu rhyddhau i incwm dros gyfnod defnyddioldeb disgwyliedig yr offer.

4.4 Diffinnir trwyddedau fel asedau anghyffwrdd ac maent yn cael eu datgan yn ôl y gost, ac yn dibrisio dros gyfnod y drwydded. 
Mae costau trwyddedau a gyfalafwyd yn destun arolygiadau lleihau gwerth yn rheolaidd, ac maent yn cael eu datgan yn ôl y 
gost, wedi tynnu unrhyw golledion cronedig os yw eu gwerth wedi lleihau. 

5 Asedau Treftadaeth
5.1 Paentiadau, gweithiau celfyddydol a darnau o waith seramig ym meddiant y Brifysgol yw asedau treftadaeth. Maent yn cael 

eu dal a’u cynnal oherwydd eu cyfraniad at wybodaeth a diwylliant yn bennaf. Mae’r eitemau hynny y pennwyd eu gwerth 
dros £10,000 wedi’u cyfalafu a’u cydnabod yn ôl y gost neu eu gwerth caffael, lle y bo modd cael amcan rhesymol o’r gost 
neu’r gwerth. Nid yw asedau treftadaeth yn cael eu dibrisio gan fod eu bywyd economaidd hir a'u gwerth gweddilliol uchel 
yn golygu na fyddai sylwedd i unrhyw ddibrisio o’r fath. 

5.2 Mae unrhyw gostau sy’n codi o waith adfer neu gadwriaethol i’r asedau hyn yn cael eu cynnwys yn y Cyfrif Incwm a Gwariant 
yn y flwyddyn pan fo’r costau hynny’n codi.

6 Cynnal a Chadw Eiddo
6.1 Mae gan y Brifysgol gynllun cynnal a chadw parhaus sy’n cael ei adolygu bob blwyddyn. Telir y costau am waith cynnal a chadw 

arferol o’r Cyfrif Incwm a Gwariant.
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7 Stoc
7.1 Ac eithrio’r Ffermydd, nodir stoc yn ôl cost, neu eu pris net wrth eu gwerthu, pa un bynnag yw’r isaf. Cynhwysir stoc y ffermydd 

ar werth y farchnad yn ôl prisiad proffesiynol. Ni chynhwysir stoc sydd yn nwylo adrannau dysgu a gwasanaethu ac eithrio 
Storfeydd Cynnal a Chadw ac Argraffu.

8 Buddsoddiadau
8.1 Mae Buddsoddiadau Asedau Sefydlog wedi eu cynnwys yn y datganiadau ariannol yn ôl eu cost, ar ôl cynnwys unrhyw 

ddarpariaeth a wneir am golli gwerth.

8.2 Mae Buddsoddiadau Asedau Gwaddol wedi eu cynnwys yn y datganiadau ariannol yn ôl eu gwerth ar y farchnad. 
Ailbrisiwyd  Eiddo Asedau Gwaddol ar 31 Gorffennaf 1994 ar sail gwerth adnewyddu ar ôl dibrisiant.

9 Treth
9.1 Mae'r Brifysgol yn elusen a gofrestrwyd yn unol â Deddf Elusennau 2006 (Deddf Elusennau 2011 erbyn hyn). Am hynny 

mae modd esgusodi'r Brifysgol rhag talu treth ar incwm, ac enillion cyfalaf a gafwyd o fewn y categorïau a geir yn adrannau 
478-488 o Ddeddf Treth Gorfforaethol 2010 (a ddeddfwyd gynt yn adran 505 o Ddeddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988), 
neu adran 256 o Ddeddf Trethu Enillion Taladwy 1992 i'r graddau bod yr incwm neu'r enillion dan sylw wedi eu defnyddio 
i bwrpas cwbl elusennol. 

9.2 Mae pob is-gwmni yn talu Treth Gorfforaethol a Threth ar Werth yn union fel unrhyw gorff masnachol arall. 

9.3 Mae prif gylchoedd gweithredu’r Brifysgol yn cael eu hesgusodi rhag Treth ar Werth, ond mae rhai cyflenwadau a 
gwasanaethau ategol yn talu Treth ar Werth ar wahanol gyfraddau, mae Gwariant yn cynnwys Treth ar Werth anadferadwy 
a godwyd gan gyflenwyr i’r Brifysgol. 

9.4 Mae darpariaeth yn cael ei gwneud am dreth ohiriedig ar gyfer is-gwmnïau drwy’r dull rhwymedigaethau.

9.5 Gwneir darpariaeth ar gyfer treth ohiriedig yr is-gwmnïau drwy'r dull rhwymedigaeth. 

10 Trefniadau Pensiynau 
10.1 Mae’r Brifysgol yn cymryd rhan mewn pedwar Cynllun Pensiwn ar wahân: Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS), Cronfa 

Bensiynau Dyfed, Cynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth (CPAPA) a Chynllun Pensiwn Prifysgol Aberystwyth. 
Mae’r tri chynllun olaf yn darparu buddiannau i’r aelodau o’r staff nad oes hawl ganddynt i ymaelodi â’r USS. Mae 
cynlluniau'r USS, Cronfa Bensiynau Dyfed a CPAPA yn rhai â buddiannau diffiniedig, wedi eu contractio allan o'r Ail Bensiwn 
Gwladwriaethol. Pennir gwerth y gronfa bob tair blynedd gan actiwariaid annibynnol sydd â chymwysterau proffesiynol yn 
y maes, a’r ymddiriedolwyr sydd yn pennu faint o gyfraniad i’w dalu, yn ôl cyngor yr actiwariaid. Mae’r actiwariaid hyn yn 
adolygu cynnydd y Cynlluniau yn y blynyddoedd eraill. Asesir costau’r pensiynau yn unol â barn yr actiwariaid yn seiliedig 
ar y prisiadau actiwaraidd diweddaraf ar y Cynlluniau. 

10.2 O 1 Ebrill 2015, caewyd CPAPA i aelodau newydd a daethpwyd i ben â chroniadau buddiannau yn y dyfodol; sefydlwyd 
cynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig newydd, sef Cynllun Pensiwn Prifysgol Aberystwyth.

10.3 Delir asedau'r USS mewn cronfa ar wahân a weinyddir gan ei ymddiriedolwyr. Oherwydd natur gydfuddiannol y cynllun, nid 
yw asedau'r Cynllun yn cael eu neilltuo i sefydliadau penodol ac mae cyfradd y cyfraniadau yn cael eu gosod i'r Cynllun cyfan. 
Felly mae'r sefydliadau yn agored i risgiau actiwaraidd sy'n gysylltiedig â staff sefydliadau eraill ac ni all y Brifysgol wybod 
beth yw ei chyfran hi o asedau a rhwymedigaethau gwaelodol Cynllun Pensiwn y Prifysgolion ar sail gyson a rhesymol ac 
felly, yn unol â gofynion Safon Adroddiadau Ariannol 17 “Buddiannau Ymddeol”, mae’n rhoi cyfrif am y cynllun fel petai’n 
gynllun cyfraniadau diffiniedig. O ganlyniad mae’r meintiau a dalwyd o’r cyfrif incwm a gwariant yn cynrychioli’r cyfraniadau 
sy'n daladwy i’r cynllun yn ystod cyfnod y cyfrifon.

 10.4 Mae’r Brifysgol wedi arddel Safon Adroddiadau Ariannol 17 “Buddiannau Ymddeol” yn gyfan gwbl o ran Cronfa Bensiynau 
Dyfed a Chynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth.
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11 Darpariaethau a Rhwymedigaethau Amodol
11.1 Cydnabyddir darpariaethau yn y datganiadau ariannol pan fo gan y Brifysgol ymrwymiad cyfredol (yn gyfreithiol neu’n 

adeiladol) o ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol. Y tebyg yw y bydd angen trosglwyddo buddiannau economaidd er 
mwyn bodloni’r ymrwymiad hwnnw ac fe ellir gwneud amcangyfrif dibynadwy am swm yr ymrwymiad.

11.2 Mae rhwymedigaethau amodol yn cael eu datgelu mewn nodyn, pan nad ydynt yn bodloni diffiniad darpariaeth, ac maent 
yn cynnwys tair sefyllfa: ymrwymiad posib yn hytrach nag un cyfredol; ei bod hi’n bosib yn hytrach na bod yn debyg y bydd 
buddiannau economaidd yn mynd allan; does dim modd mesur faint o fuddiannau economaidd fydd yn mynd allan.

11.3 Mae rhwymedigaeth amodol yn bodoli o ran y cynllun adfer prisiad pensiynau, gan fod y cwmni yn gyflogwr i aelodau'r 
cynllun. Mae'r rhwymedigaeth amodol yn ymwneud â'r maint a gynhyrchir gan wasanaeth a roddwyd yn y gorffennol gan 
yr aelodau presennol a chyfran y diffyg cysylltiedig. O gofio mai cynllun aml-gyflogwr yw'r cynllun, ac na all y cwmni wybod 
beth yw ei gyfran o'r asedau a'r rhwymedigaethau gwaelodol, nid yw'r rhwymedigaeth amodol yn cael ei chydnabod fel 
darpariaeth ar y fantolen. Yn yr un modd, ni chydnabyddir ychwaith y maint cysylltiedig sydd i'w dderbyn er wyn ad-dalu 
gwariant y cwmni.

12 Llif Arian Parod ac Adnoddau Hylif
12.1 Mae llif Arian Parod yn cynnwys cynnydd neu ostyngiad mewn arian parod. Mae Arian Parod yn cynnwys arian mewn llaw, 

adneuon sydd i’w talu pan ofynnir amdanynt, a gorgodiadau. Os yw adneuon ar gael i bob pwrpas o fewn 24 awr heb gosb 
fe’u cyfrifir yn rhai i’w talu pan ofynnir amdanynt. Ni chynhwysir unrhyw fuddsoddiad, ni waeth pa mor hylif y bo, mewn 
arian parod.

12.2 Mae adnoddau hylif yn cynnwys asedau a ddelir ar ffurf storfa o werth y gellir cael gwared ag ef yn rhwydd. Maent yn cynnwys 
adneuon tymor penodol, gwarannau’r llywodraeth a stociau benthyciad a ddelir yn rhan o weithgareddau rheoli trysordy’r 
Brifysgol. Nid ydynt yn cynnwys asedau a ddelir fel Buddsoddiadau Asedau Gwaddol.

13 Prydlesau
13.1 Diffinnir prydlesau fel prydlesau cyllid lle mae telerau'r brydles yn trosglwyddo sylwedd yr holl risgiau a'r buddiannau sy'n 

cyd-fynd â pherchnogaeth yr eiddo, y cyfarpar neu'r offer o'r prydleswr i'r prydlesai. Diffinnir pob prydles arall fel prydlesau 
gweithredu. 

13.2 Cofnodir eiddo, cyfarpar ac offer a ddelir o dan brydlesau ariannol ar y Fantolen ar ddechrau'r brydles yn ôl ei gwerth teg 
fel y'i mesurwyd pan sefydlwyd y brydles (neu werth presennol y taliadau prydles lleiafsymiol, os yw'n llai). Mae'r ased a 
gofnodwyd yn cael ei baru â rhwymedigaeth am yr ymrwymiad i dalu'r prydleswr. Mae costau uniongyrchol cychwynnol 
yr Awdurdod yn cael eu hychwanegu at swm cario'r ased. Mae'r premiymau a delir wrth gychwyn ar brydles yn cael eu 
cymhwyso i ddibrisio rhwymedigaeth y brydles. Mae rhenti achlysurol yn cael eu talu fel treuliau yn y cyfnodau hynny pan 
fyddant yn codi. 

13.3 Mae taliadau prydlesau yn cael eu rhannu rhwng:

• tâl am gaffael y budd yn yr eiddo, y cyfarpar neu'r offer - sy'n cael eu cymhwyso i ddibrisio rhwymedigaeth y brydles; a 

• tâl cyllid. 

13.5 Mae Eiddo, Cyfarpar ac Offer a gofnodir o dan brydlesau cyllid yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r polisïau a ddefnyddir yn 
gyffredinol ar gyfer asedau o'r fath. Mae ased a brydlesir o dan brydles cyllid yn cael ei ddibrisio dros y cyfnod byrraf, naill ai 
cyfnod y brydles neu'r oes fuddiol economaidd. Yn achos contractau hurbrynu sydd â nodweddion prydlesau cyllid, bydd 
yr ased yn cael ei ddibrisio dros ei oes fuddiol economaidd. 

13.5 Yn achos prydlesau gweithredu, mae'r taliadau rhentu yn cael eu cofnodi ar y cyfrif elw a cholledion ar sail llinell syth dros 
gyfnod y brydles. 
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CYFRIF INCWM A GWARIANT
am y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2015

INCWM Nodyn
2015
£’000

2014
£’000

Grantiau Cyrff Cyllido 1 13,629 18,257

Ffioedd Dysgu 2 64,685 59,925

Grantiau a Chontractau Ymchwil 3 21,627 20,500

Incwm Arall 4 30,149 28,090

Incwm Gwaddolion a Buddsoddiadau 5 995 928

Cyfanswm Incwm 131,085 127,700

GWARIANT

Costau Staff - Gweithredu 6 69,918 71,038

Costau Staff - Ad-drefnu 6 2,488 2,834

Gwariant Gweithredu Arall 8 44,578 44,217

Dibrisiant 8 9,727 8,989

Llog a Chostau Cyllid Eraill 7 2,398 127

Cyfanswm Gwariant 8 129,109 127,205

Gweddill ar Weithgareddau Parhaus ar ôl Dibrisiant Asedau

Cyn Treth ac ar ôl Treth 1,976 495

(Colled)/Gweddill ar ôl gwerthu ased (168) 188

Lleihau gwerth asedau (1,253) -

Gweddill ar Weithgareddau Parhaus ar ôl dibrisiant asedau yn ôl
prisio a gwerthu asedau a threth 555 683

Gweddill a drosglwyddwyd i Incwm a Gronnir o fewn Cronfeydd Gwaddol 16 (379) (377)

Gweddill a gedwir o fewn yr Arian Cyffredinol wrth Gefn 17 176 306

Mae'r Cyfrif Incwm a Gwariant yn disgrifio gweithgareddau parhaus..

NODYN AR Y GWEDDILL A’R DIFFYG YN ÔL Y GOST WREIDDIOL
am y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2015

2015
£’000

2014
£’000

Gweddill ar Weithgareddau Parhaus cyn Treth 555 683

Gwahaniaeth rhwng Tâl am Ddibrisiant yn ôl y Gost Wreiddiol a’r Gwir Dâl 
am Ddibrisiant am y Flwyddyn ar Sail yr Ailbrisiad 18 1,989 1,989

GWEDDILL YN ÔL Y GOST WREIDDIOL AR ÔL TRETH 2,544 2,672
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Nodyn
2015
£’000

2014
£’000

ASEDAU SEFYDLOG
Asedion Cyffyrddadwy 9 189,874 153,865
Buddsoddiadau 99 95

ASEDAU GWADDOL 10 44,731 42,991

ASEDAU CYFREDOL
Stociau 2,030 2,240
Dyledwyr 11 12,034 42,629
Buddsoddiadau Arian Parod 184 182
Arian Parod yn y Banc ac Mewn Llaw 28,767 25,271

43,015 70,322

Credydwyr: Arian sy'n ddyledus o fewn blwyddyn 12 28,465 30,730
ASEDAU CYFREDOL NET 14,550 39,592

CYFANSWM ASEDAU WEDI TYNNU RHWYMEDIGAETHAU CYFREDOL 249,254 236,543
Credydwyr: Symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy nag un flwyddyn 13 55,277 39,495
Darpariaethau am rwymedigaethau a thaliadau 14 2,415 2,481

ASEDAU NET AC EITHRIO RHWYMEDIGAETHAU PENSIYNAU 191,562 194,567
RHWYMEDIGAETHAU PENSIYNAU 25 13,218 16,976

ASEDAU NET GAN CYNNWYS RHWYMEDIGAETHAU PENSIYNAU 178,344 177,591

GRANTIAU CYFALAF GOHIRIEDIG 15 51,672 55,602

GWADOLION
Treuliadwy 16 576 592
Parhaol 16 44,155 42,399

44,731 42,991

ARIAN WRTH GEFN
Arian wrth Gefn – Cyffredinol, ac eithrio Pensiynau 57,204 56,030
Arian wrth Gefn – Pensiynau 25 13,218 16,976
Arian wrth Gefn – Cyffredinol, gan cynnwys Pensiynau 17 43,986 39,054
Arian wrth Gefn – Ailbrisio 18 37,955 39,944

81,941 79,998
CYFANSWM 178,344 177,591

Cymeradwywyd y Datganiadau Ariannol a geir rhwng tudalennau 15 a 41 gan y Cyngor ar 4 Rhagfyr 2015, a'u llofnodi ar ei ran gan:

                 Dr Timothy Brain, Trysorydd                                                     Yr Athro April McMahon, Is-Ganghellor

MANTOLEN
ar 31 Gorffennaf 2015
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DATGANIAD O'R ENILLION A'R COLLEDION CYDNABYDDEDIG 
am y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2015

2015
£’000 

2014
£’000 

Nodyn

Gweddil ar Weithgareddau Parhaus ar ôl Dibrisiant Asedau, Gwerthu 
Asedau ac ar ôl Treth 555  683 

Arbrisiant Gwerth Buddsoddiadau Gwaddol 16  1,357  917 

Gwaddolion Newydd 16  4  35 

Enillion Actiwaraidd/(Colled) ar Gynlluniau Pensiynnau 25  2,767  446 

CYFANSWM YR ENILLION CYDNABYDDEDIG AM Y FLWYDDYN 4,683  2,081 

Cysoni:

Arian Wrth Gefn a Gwaddolion Wrth Gychwyn fel y'u Hadroddwyd gynt  121,989  119,908 

Enillion Cydnabyddedig am y Flwyddyn 4,683  2,081 

Arian Wrth Gefn a Gwaddolion Wrth Orffen  126,672  121,989 
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DATGANIAD LLIF ARIAN
am y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2015

Nodyn
2015 
£'000

2014  
£’000

Mewnlif Arian Net o Weithgareddau Gweithredol 21 5,124 9,043

Adenillion o Fuddsoddiadau a Gwasanaethau Cyllid
Incwm o waddolion
Llog a dderbyniwyd
Llog a dalwyd

22
798
197

(248)

800
128

–

747 928

Treth – –

Gwario Cyfalaf
Asedau gwaddolion a gafwyd ac a dderbyniwyd
Taliadau am asedau cyffyrddadwy
Grantiau cyfalaf gohiriedig a gafwyd

23
4

(17,123)
820

35
(11,747)

5,135

Allbwn arian net o wariant cyfalaf (16,299) (6,577)

Mewnlif/(All-lif ) cyn Rheoli Adnoddau Hylif (10,428) 3,394

Rheoli Adnoddau Hylif
Arian parod a drosglwyddwyd o adneuon cyfod penodol 24 (2) (5)

Cyllido
Ariannu a gymerwyd yn ystod y flwyddyn
Ad-dalu benthyciad yn ystod y flwyddyn

14,310
–

–
–

Cynnydd mewn Arian Parod yn ystod y Flwyddyn 24 3,880 3,389

CYSONI LLIF ARIAN PAROD NET Â SYMUDIAD  
MEWN CRONFEYDD NET

2015 
£’000

2014 
£’000

Cynnydd/(Gostyngiad) mewn Arian Parod yn ystod y Flwyddyn 24 3,880 3,389

Llif Arian o Adnoddau Hylif 24 2 5

Newid mewn Cronfeydd Net 3,882 3,394

Cronfeydd Net ar 1 Awst 34,475 31,081

Cronfeydd Net ar 31 Gorffennaf 24 38,357 34,475
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NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL

2015
£’000 

2014
£’000 

1) GRANTIAU CYRFF CYLLIDO
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Grantiau Adnewyddol 8,764 12,631
Grant Penodol 1,169 1,501
Grantiau Cyfalaf Gohiriedig a Ryddhawyd yn ystod y Flwyddyn

Adeiladau (Nodyn 15) 1,011 1,011
Offer (Nodyn 15) 422 830

Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru 2,263 2,284

13,629 18,257

2) FFIOEDD DYSGU
Myfyrwyr Amser Llawn Cartref a'r UE 56,812 50,924
Myfyrwyr Amser Llawn Rhyngwladol 6,560 7,430
Myfyrwyr Rhan Amser 582 868
Cyrsiau Byrion a Ffioedd Eraill 731 703

64,685 59,925

3) GRANTIAU A CHONTRACTAU YMCHWIL
Cynghorau Ymchwil ac Elusennau 10,187 10,311
Diwydiant a Masnach 2,202 1,453
Llywodraeth 9,099 8,347
Grantiau a Chontractiau Eraill 139 389

21,627 20,500

4) INCWM ARALL
Llety, Arlwyo ac Chynadleddau (Nodyn 27) 13,579 8,663
Gwasanaethau eraill a Roddwyd 2,580 3,772
Canylfan y Celfyddau (Nodyn 28) 3,489 3,410
Ffermydd 1,572 1,953
Rhyddawyd o Grantiau Cyfalaf Gohiriedig (Nodyn 15) 2,907 2,024
Grantiau gan gyrff eraill 1,504 3,802
Incwm Arall 4,518 4,466

30,149 28,090

Erbyn hyn dangosir grantiau a ddarparwyd gan gyrff eraill nad ydydnt yn gyrff cyllido o dan Incwm Arall yn hytrach nag o 
dan Grantiau Cyrff Cyllido.
Mae hyn yn cyd-fynd â gofynion cyflwyno HESA.

5) INCWM GWADDOLION A BUDDSODDIADAU
Incwm Arall o Waddolion (Nodyn 16) 798 800
Incwm o Fuddsoddiadau Tymor Byr 197 128

995 928
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NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL (parhad)

6) COSTAU STAFF
2015
£’000 

2014
£’000 

Costau Staff - Gweithredol
Cyflogoau 56,454 57,290
Costau Nawdd Cymdeithasol 4,191 4,153
Costau Pensiwn Eraill (Noyn 25) 9,273 9,595

Cyfanswm Costau Staff (Nodyn 8) 69,918 71,038

Costau Staff - Ad-drefnu:
Taliadau yn ystod y flwyddyn 2,488 2,834

Taliadau i'r Is-Ganghellor
Cyflog 223 219
Cyfraniadau Pensiwn 24 24 

247 243

Nifer y staff, gan gynnwys yr Is-Ganghellor, a gafodd daliadau o fewn y rhychwantau isod oedd:

2015
Nifer

2014
Nifer

£110,000-£119,999 1 2
£120,000-£129,999
£130,000-£139,999

2
–

–
–

£140,000-£149,999 – –
£210,000-£219,999 – 1
£220,000-£229,999 1 –

Yn 2013-14 cyhoeddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ganllawiau yn dweud y dylai taliadau'r Is-Ganghellor a staff 
eraill ar gyflogau uwch gael eu datgan heb gynnwys cyfraniadau pensiwn y cyflogwr.

Dyma'r nifer o unigolion, ar gyfartaledd, yng nghyflogaeth y Brifysgol yn ystod y cyfnod, wedi'u rhoi ar ffurf gyfwerth ag 
amser llawn:

2015
Nifer

2014
Nifer

Addysgu Academaidd ac Ymchwil 686 694
Technegol, Gweinyddol ac Ategol 968 1,070

1,654 1,764

7) LLOG A CHOSTAU CYLLID ERAILL
2015
£’000 

2014
£’000 

Llog ar Llety Myfyrwyr Fferm Penglais 2,397 126
Arall 1 1

2,398 127
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NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL (parhad)

8) DADANSODDIAD O GYFANSWM GWARIANT YN ÔL GWEITHGAREDDAU
        Costau Staff

Gweith- 
redu

Ad- 
drefnu Dibrisiant

Treuliau 
Gweithredu 

Eraill
Llog a 

Dalwyd
2015 

Cyfanswm
2014  

Cyfanswm

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

Adrannau Academaidd 32,030 – 2,430 5,001 – 39,461 41,980

Gwasanaethau Academaidd 5,422 – 118 3,303 – 8,843 7,783

Grantiau a Chontractau Ymchwil 11,957 – 276 6,486 – 18,719 18,584

Llety, Arlwyo a Chynadleddau (Nodyn 27) 3,661 – 778 5,412 – 9,851 7,745

Adeiladau 3,267 – 5,460 6,838 2,397 17,962 15,833

Gwariant Addysgol Cyffredinol 1,699 – 4 8,170 – 9,873 10,310

Gweinyddiaeth 6,117 – 183 2,353 1 8,654 9,270

Cyfleusterau a Mwynderau i’r Staff a’r Myfyrwyr 2,016 – 67 731 – 2,814 2,566

Gwasanaethau Eraill a Roddwyd 1,599 – – 2,060 – 3,659 4,243

Canolfan y Celfyddydau (Nodyn 28) 1,815 – 253 1,616 – 3,684 3,675

Ffermydd 651 – 158 1,400 – 2,209 2,066

Taliadiau i Archwilwyr – – – 57 – 57 56

Cymhwysiad i Gostau Pensiynau FRS 17 (433) – – – – (433) (254)

Cyfradd Newid Arian 234 234

Treuliau Eraill 117 2,488 – 917 – 3,522 3,348

69,918 2,488 9,727 44,578 2,398 129,109 127,205

Mae Treuliadau Eraill yn cynnwys taliadau i Archwilwyr Allanol y Brifysgol am wasanaethau heblaw am archwiliad, sef 
cyfanswm o £150,491 (2013/14: £61,008). Talwyd y ffioedd hyn am y gwasanaethau isod:

Gwasanaethau cysylltiedig ag archwiliad:
Archwilio grantiau penodol ac archwilio data cyllid: £46,595 (2013/14: £3,708)

Diwydrwydd Dyladwy :
Cynnal asesiad diwydrwydd dyladwy ar brosiectau arfaethedig £5,160 (2013/14: £28,560)

Treth:
Paratoi ar gyfer cyfrifo ac adolygu treth gorfforaethol: £47,867 (2013/14: £19,800)

Ymgynghori:
Ymgynghori ar Bensiynau: £50,869 (2013/14: £8,940)

Taliadau i Aelodau o Gyngor y Brifysgol
Ni chafodd yr un aelod o’r Cyngor dâl gan y Brifysgol am weithredu fel aelod o’r Cyngor yn ystod y flwyddyn (2013/14: dim). 
Nid yw aelodau o staff y Brifysgol sy’n cael eu penodi i’r Cyngor yn cael unrhyw dâl ychwanegol yn rhinwedd eu haelodaeth 
o’r Cyngor.

Yn ystod y flwyddyn ni chafodd unrhyw aelod o’r Cyngor dâl am wasanaethau eraill i’r Brifysgol, ac eithrio taliadau o dan 
gontractau cyflogaeth i’r aelodau hynny o’r Cyngor sydd hefyd yn aelodau o staff cyflogedig y Brifysgol (2013/14: dim).

Talwyd cyfanswm o £16,053 o dreuliau i, neu ar ran, 12 o aelodau’r Cyngor (2013/14: £17,492 i 13 o aelodau’r Cyngor). Mae 
hyn am gostau teithio a chynhaliaeth sy’n codi o ganlyniad i'w presenoldeb yng nghyfarfodydd y Cyngor a chyfarfodydd 
eraill yn rhinwedd eu dyletswyddau swyddogol.
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NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL (parhad)

9) ASEDION SEFYDLOG – CYFFYRDDADWY
Tir ac Adeiladau Offer

Rhydd-
daliad
£'000

Prydles  
Hir

£'000

Gwaith 
yn mynd 
rhagddo

£'000

Cyffr-
ddadwy

£'000

Gwaith 
yn mynd 
rhagddo

£'000

Meddal-
wedd
£'000

Asedau 
Treftadaeth 

£'000
Cyfanswm

£'000
COST NEU BRISIAD
Ar 1 Awst 2014

Prisiad 130,419 2,981 – – – – 1,347 134,747
Cost 79,175 1,428 3,642 47,549 93 711 – 132,598

Ychwanegiadau yn ôl cost 1,303 8,777 36,210 855 12 – – 47,157
Adeilad wedi cwblhau 345 3,155 (3,500) 93 (93) – – –
Gwaredu – – – – – – – –

Ar 31 Gorffennaf 2015 211,242 16,341 36,352 48,497 12 711 1,347 314,502

Prisiad 130,419 2,981 – – – – 1,347 134,747
Cost 80,823 13,360 36,352 48,497 12 711 0 179,755

211,242 16,341 36,352 48,497 12 711 1,347 314,502

DIBRISIAD  
Ar 1 Awst 2014 76,184 707 – 36,370 – 219 – 113,480

Cost am y flwyddyn 6,174 267 – 3,144 – 142 – 9,727
Lleihau gwerth asedau 1,253 – – – – – – 1,253
Gwaredu 168 – – – – – – 168

Ar 31 Gorffennaf 2015 83,779 974 – 39,514 – 361 – 124,628

GWERTH NET YN ÔL Y 
LLYFR

Ar 31 Gorffennaf 2015 127,463 15,367 36,352 8,983 12 350 1,347 189,874

Ar 1 Awst 2014 133,410 3,702 3,642 11,179 93 492 1,347 153,865

Prisiwyd eiddo’r Brifysgol ar 31 Gorffennaf 1994 gan y Swyddog Adeiladau, Mr P S Robinson FRICS, ar sail gwerth adnewyddu 
ynghyd â dibrisiant, ac eithrio lle roedd gwerth y farchnad at ddefnydd presennol ar gael, ac yn yr achosion hynny dyna'r gwerth a 
ddefnyddiwyd. Prisiwyd eiddo a drosglwyddwyd o Goleg Amaethyddol Cymru yn yr un modd ar 1 Mawrth 1995.

Cafodd y tir a’r adeiladau a feddiannwyd o IGER eu prisio yn ôl yr un sail gan Mr J H Jones FRICS, prisiwr allanol annibynnol, yn unol 
â llawlyfr arfarnu a phrisio RICS.

Mae’r brydles ar yr eiddo prydles a feddiannwyd o IGER yn parhau tan 31 Mawrth 2015 ac fe ellir ei hadnewyddu am gyfnod 
ychwanegol, sef saith mlynedd.

Mae Asedau Treftadaeth yn cyfeirio at Gasgliad Celfyddyd Gain y Brifysgol a brisiwyd gan Webb Valuations Fine Art Cyf ym mis 
Mawrth 2011.
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NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL (parhad)

10) ASEDAU GWADDOL
2015 
£'000

2014 
£'000

Gweddil ar 1 Awst 42,991 41,662
Ychwanegiadau i Fuddsoddiadau 4 35
Arbrisiant wrth Ailbrisio (Nodyn 16) 1,356 917
Cynnydd Gweddill Refeniw 380 377

Gweddill ar 31 Gorffennaf 44,731 42,991

Cynrychiolwyd gan:
Stociau Llog Sefydlog 2,916 2,874
Ecwitïau 17,671 17,588
Adenillion Absoliwt 9,523 8,945
Ymddiriedolaeth Uned Eiddo 1,700 1,509
Gweddill yn y Banc 1,358 894

Cyfanswm Buddsoddiadau (Nodyn 29) 33,168 31,810

Tir ac Eiddo 2,654 2,654

Gweddill Refeniw 8,909 8,527

44,731 42,991

11) DYLEDWYR
2015 
£'000

2014  
£'000

Symiau sy'n ddyledus o fewn un blwyddyn:
Dyledwyr Masnachol ac Eraill 5,739 6,243
Gweddillion Ymchwil 5,495 5,342
Rhagdaliadau ac Incwm Cronedig 800 1,010

12,034 12,595
Symiau sy'n ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn:

Prepayment for Penglais Fferm – 30,034

12) CREDDWYR: ARIAN SY'N DDYLEDUS O FEWN BLWYDDYN
2015
£’000

2014
£’000

Benthyciadau heb Sicrwydd  35  45 
Taliadau a Dderbyniwyd yn Ernes 4,908  1,368 
Credydwyr Masnachol ac Eraill 4,850 5,261
Nawdd Cymdeithasol a Thaliadau Treth Eraill 2,670 2,743
Gweddillion Grantiau Ymchwil 11,291 11,972
Incwm Gohiriedig o Brydles Pentref y Myfyrwyr 680 680
Croniadau ac Incwm Gohiriedig Arall 4,031 8,661

28,465 30,730
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13) CREDYDWYR: ARIAN DYLEDUS AR ÔL BLWYDDYN 2015
£’000

2014
£’000

Incwm gohiriedig o Brydles Pentref y Myfyrwyr 8,144 8,822
Incwm gohiriedig am Gyllid Fferm Penglais 30,673
Neuaddau Preswyl Fferm Penglais 

– Benthyciad L&G C 42,601 –
– Cydnabyddiaeth ohiriedig Balfour Beatty 4,532 –

55,277 39,495

 

Mae’r Incwm Gohiriedig o Brydles Pentref y Myfyrwyr yn ymwneud â’r taliadau a gafwyd o brydles llety myfyrwyr i Dai 
Cartrefi Cyf am 25 o flynyddoedd.

Yn ôl telerau’r cytundeb, prydleswyd yr eiddo i Dai Cartref Cyf am 25 o flynyddoedd am gyfanswm o £16.9m. Mae hynny’n 
golygu bod Tai Cartref Cyf yn cael llif incwm sicr o osod yr eiddo am gyfnod y brydles.

Mae sawl agwedd ar y trefniadau yn golygu mai’r Brifysgol sy’n cadw rhai o’r risgiau a’r manteision sy’n deillio o berchen ar 
yr eiddo drwy gyfnod y brydles. Y Brifysgol sy’n cadw rhydd-daliad yr eiddo a bryslesir, a phan ddaw’r cytundeb 25-blynedd 
i ben, daw’r eiddo yn ôl i’r Brifysgol heb iddi orfod talu dim.

Mae’r £16.9 miliwn a gafodd y Brifysgol yn cael ei drin fel incwm gohiriedig ac mae’n cael ei ryddhau i’r cyfrif incwm a gwariant 
ar sail llinell syth drwy gydol cyfnod y brydles.

Yn ôl y trefniadau â L&G, mae Prifysgol Aberystwyth yn cael £41.1m i ariannu canolfan llety newydd i fyfyrwyr. Erbyn 31 
Gorffennaf 2015, roedd y Brifysgol wedi cael y swm hwnnw, wedi tynnu swm cadw, sef £0.8m (£40.4m). Bydd Prifysgol 
Aberystwyth yn gwneud taliad prydles i L&G tan Orffennaf 2048, ac ar yr adeg honno fe ddaw y tir yn ôl i berchnogaeth 
Prifysgol Aberystwyth am ystyriaeth di-nod. Y gyfradd log ymhlyg a gyfrifwyd yn y trefniant yw 5.7% y flwyddyn. 

Mae Balfour Beatty wedi darparu cyllid gwerth £4.3m tuag at gostau adeiladu Fferm Penglais. Byddant yn adennill hyn drwy 
daliad rheolaidd gan y Brifysgol. Y gyfradd log ymhlyg a gyfrifwyd yn y trefniant yw 13.6% y flwyddyn.

14) DARPARIAETHAU AM RWYMEDIGAETHAU A THALIADAU £’000

Ar 1 Awst 2014 2,481
Cyfrif Incwm a Gwariant (66)

Ar 31 Gorffennaf 2015 2,415

Mae'r ddarpariaeth wedi'i chyfansoddi o'r elfennau isod:

Mae £383k yn amcangyfrif gorau'r Brifysgol o'r rhwymedigaethau o ran rhwymedigaethau TAW (£829k yn 2013/14 gan 
gynnwys rhwymedigaethau TAW o ran gweithgareddau'r ffermydd) ac mae £1,180k yn ymwneud â chostau Diswyddo 
Gwirfoddol fel y'u cymeradwywyd ar ddiwedd y flwyddyn. (£1,652k yn 2013/14)

Mae £377k yn ymwneud â diffyg Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth dros y tair blynedd hyd at 30 Mehefin 2015. Mae 
£475k yn amcangyfrif gorau'r Brifysgol o gost adfer yr eiddo prydles (Brynderw) i'w gyflwr gwreiddiol, yn unol â'r gofyniad 
contractiol.

NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL (parhad)
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15) GRANTIAU CYFALAF GOHIRIEDIG Cyngor
Cyllido 

£'000 

Grantiau 
Araill
£'000

Cyfanswm
£'000

Ar 1 Awst 2014
Adeialdau  20,068 25,879 45,947
Offer 551 9,104 9,655
Cyfanswm 20,619 34,983 55,602

Ailddosbarthu'r Gweddill Agoriadol
Adeiladau – – –
Offer 508 (508) –
Cyfanswm 508 (508) –

Arian a Dderbyniwyd
Adeiladau  115 – 115
Offer 154 551 705
Cyfanswm  269 551 820

   
Rhyddhawyd i Gyfrif Incwm a Gwariant

Adeiladau (Nodyn 1) 1,011  995 2,006
Offer (Nodyn 1) 422 2,322 2,744
Cyfanswm  1,433 3,317 4,750

Ar 31 Gorffennaf 2015
Adeiladau 19,172 24,884 44,056
Offer 791 6,825 7,616
Cyfanswm 19,963 31,709 51,672

O'r £4,750k o fewn Cyfalaf Gohiriedig sydd wedi ei ryddhau i Incwm a Gwariant, £1,433k (2013/14 £1,861k) a ddangosir o 
fewn Grantiau Cyrff Cyllido, mae £3,030k (2013/14 £2,024k) yn cael ei ddangos fewn Incwm Arall a £287k (2013/14 £324k) 
o fewn Grantiau Ymchwil.

NODIADAU AR Y DATGANIADAU ARIANNOL (parhad)

16) GWADDOLION

Parhaol 
Digyfynias

£'000

Parhaol
Penodol

£'000

Cyfanswn  
Parhaol

£'000  

Treuliaidwy 
Penodol

£'000
Cyfanswm

£'000

Ar 1 Awst 2014 21,833 20,566 42,399 592 42,991
Gwaddolion Newydd – 4 4 – 4
Incom o Fuddsoddiadau 381 403 784 14 798
Gwariant (90) (274) (364) (55) (419)

291 129 420 (41) 379

Gwerthu asedau gwaddolion – – – – –

Cynnydd yng Ngwerth y Buddsoddiadau ar y 
Farchnad 660 672 1,332 25 1,357

Ar 31 Gorffennaf 2015 22,784 21,371 44,155 576 44,731
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17) SYMUDIADAU ARIAN WRTH GEFN CYFFREDINOL 2015
£’000 

2014
£’000 

Ar 1 Awst 39,054 36,313
Gweddill ar Weithgareddau parhaus cyn trosglwyddo  
o Arian Wrth Gefn at Ailbrisio 176 306

Trosglwyddwyd o Arian Wrth Gefn at Ailbrisio (Nodyn 18) 1,989 1,989

Enillion Actiwaraidd ar Rwymedigaeth Cynllun Pensiynau (Nodyn 25) 2,767 446

Ar 31 Gorffennaf 43,986 39,054

18) ARIAN WRTH GEFN AT AILBRISIO 2015
£’000

2014
£’000

Ar 1 Awst 39,944 41,933
Trosglwyddwyd o Arian Wrth Gefn at Ailbrisio i Arian Wrth Gefn Arall  
sy'n gysylltiedig â Dibrisiad Asedion a Ailbrisiwyd  (1,989)  (1,989)

Ar 31 Gorffennaf 37,955 39,944

19) YMRWYMIADAU
2015
£’000

2014
£’000 

i) Ymrwymiadau Cyfalaf:
wedi eu contractio ar 31 Gorffennaf 812 14,383

awdurdodwyd ond sydd heb eu contractio ar 31 Gorffennaf – –
812 14,383

ii)  Ymrwymiadau blynyddol dan brydlesau gweithredol na ellir eu dileu,
 ar Dir ac Adeiladau sy'n dod i ben ar ôl pum mlynedd 96 380 
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20) PARTÏON CYSYLLTIEDIG

CYNLLUN PENSIWN AC ASWIRIANT PRIFYSGOL ABERYSTWYTH 
Mae’r Brifysgol yn cynnal gwasanaeth cyflogres ar ran y Cynllun Pensiwn ac Aswiriant. Ni chodir tâl am ei weinyddu. Telir 
pensiynau gan y Brifysgol ar ran y cynllun, a’u talu’n ôl fesul cyfnod heb log. Roedd y Cynllun Pensiwn yn ddyledwr ar ddiwedd 
y flwyddyn, sef £1,901,963 (2013/14 dyledwr £1,286,781). 

IS-GWMNÏAU

Abertec Cyf 
Y Brifysgol yw perchennog yr holl gyfalaf cyfranddaliadau a roddwyd i Abertec Cyf, cwmni a gofrestrwyd yng Nghymru a 
Lloegr, ac mae’n cyflawni gwaith ymchwil ar gontract ar ei rhan. Nid oedd Abertec Cyf yn ddyledwr erbyn diwedd y flwyddyn 
(£dim) (2013/14 £dim). 

Aber Trading Cyf 
Mae Aber Trading Cyf yn olynu Abertec. Y brifysgol yw perchennog holl gyfalaf cyfranddaliadau Aber Trading Cyf, sef cwmni 
a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, ac mae'n cyflawni gwaith ymchwil ar gontract a gwaith ymgynghorol ar ei rhan. Roedd 
ar Aber Trading Cyf £21,674 i'r Brifysgol ar ddiwedd y flwyddyn (2013/14 £26,772). 

Aber Bangor Consultancy Cyf 
Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Bangor yn berchen ar gyfran 50% bob un o Aber Bangor Consultancy Ltd, sy'n 
darparu gwaith ymgynghori i brosiectau arbenigol sy'n gofyn am elfen fwy sylweddol o ymchwil a datblygu na'r hyn y gall 
ymchwilwyr Prifysgolion eu datblygu a'u cyflawni. 

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus Cyf (AIEC) 
Mae’r Brifysgol yn berchen ar gyfran 75% o AIEC, gyda'r BBSRC yn berchen ar weddill cyfalaf y cyfranddaliadau. Mae AIEC 
wedi cael cyllid i godi canolfan £40.5m a fydd yn galluogi gwaith ymchwil i fwyd, maeth a diogelu cyflenwadau ynni, ynni 
adnewyddadwy a biotechnolegau. 

Gosodir y canlyniadau a’r asedau a'r rhwymedigaethau net isod: 

Abertec Cyf Aber Trading Cyf

Crynodeb o'r Cyfrif Elw a Cholled
2015
£’000 

2014
£’000 

2015
£’000 

2014
£’000 

Trosiantr – 2 22 27
Llog Derbynadwy – – – –
Gwariant – (41) (22) (27)
Treth – – – –

Elw/(Colled) am y Flwyddyn ar ôl tynnu treth – (39) – –

Crynodeb o'r Fantolen
2015
£’000

2014
£’000

2015
£’000

2014
£’000

Asedau Sefydlog – – – –
Asedau/(Rhwymedigaethau) Cyfredol Net 30 30 – –

Asedau/(Rhwymedigaethau) Net 30 30 – –

Cyfalaf ac Arian Wrth Gefn 30 30 – –
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20) PARTÏON CYSYLLTIEDIG (parhad)

Aber Bangor Consultancy Cyf AIEC Cyf

Crynodeb o'r Cyfrif Elw a Cholled
2015
£’000 

2014
£’000 

2015
£’000 

Trosiant 15 118 –
Grant a Dderbynwyd – – 334
Llog Derbyniadwy – – –
Gwariant (15) (105) (334)
Treth – (3) –

Elw/(Colled) am y flwyddyn ar ôl tynnu treth – (10) –

Crynodeb o'r Fantolen
2015
£’000

2014
£’000

2015
£’000

Asedau Sefydlog – – –
Asedau/(Rhwymedigaethau) Cyfredol Net 10 10 –

Asedau/(Rhwymedigaethau) Net 10 10 –

Cyfalaf ac Arian Wrth Gefn 10 10 –

UNDEB MYFYRWYR ABERYSTWYTH 
Corff ar wahân yw Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, wedi ei gyllido gan y Brifysgol trwy grant. Fe’i gweinyddir gan 
swyddogion a etholwyd o blith y myfyrwyr, er budd y myfyrwyr. 

Rhoddwyd £650,000 o grant gan y Brifysgol i Undeb y Myfyrwyr (2013/14 £599,800). 

Mae’r Undeb yn dal adeilad sy’n eiddo i’r Brifysgol. Ni chodir rhent am hyn, ac ni chodir tâl am wasanaethau cyflogres y 
mae’r Brifysgol yn eu rhoi iddi. 

21) CYSONI'R GWEDDILL GWEITHREDOL Â'R MEWNLIF NET O WEITHGAREDDAU 
GWEITHREDOL 

2015
£'000

2014
£'000

Gweddill ar Weithgareddau Parhaus ar ôl Dibrisiant Asedion a Threth 1,976 495
Dibrisiad 9,727 8,989
Grantiau Cyfalaf Gohiriedig a Ryddhawyd i Incwm (4,750) (4,189)
Gweddill ar ôl gwerthu Ased – 224
Incwm o Fuddsoddiadau (995) (928)
Llog sy'n Daladwy 2,398 127
Costau Pensiynau ar ôl Tynnu'r Cyfraniadau Taladwy (991) (261)
Cynnydd/(Lleihad) mewn Stociau 211 (151)
Cynnydd/(Lleihad) mewn Dyledwyr 841 (25,566)
(Lleihad) mewn Dyledwyr Gwaddol – (2)
(Lleihad)/Cynnydd mewn Buddsoddiadau (4) 20
(Lleihad)/Cynnydd mewn Credydwyr, Croniadau ac Incwm Gohiriedig (3,223) 28,753
(Lleihad)/Cynnydd mewn Darpariaethau (66) 1,532
Mewnlif Arian Net o Weithgareddau Gweithredol 5,124 9,043
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22) ENILLION AR FUDDSODDIADAU A GWASANAETHU CYLLID
2015
£'000

2014
£'000

Incwm o Waddoliadau 798 800
Llog Arall a Dderbyniwyd (Nodyn 5) 197 128
Llog Arall a Dalwyd (248) –
Mewnlif Arian Net o Enillion ar Fuddsoddiadau a Gwasanaethu Cyllid 747 928

23) GWARIO CYFALAF A BUDDSODDI CYLLIDOL
2015
£'000

2014
£'000

Taliadau i brynu Asedion Sefydlog (17,123) (11,747)
Grantiau Cyfalaf Gohiriedig a Gafwyd (Nodyn 15) 820 5,135
Gwaddolion a Gafwyd (Nodyn 16) 4 35
All-lif Arian Net o Wario Cyfalaf a Buddsoddi Cyllidol (16,299) (6,577)

24) DADANSODDI NEWIDIADAU MEWN CRONFEYDD NET

  
1 Awst  

2014
£'000

Llif  
Arian
£'000

  
31 Gorff 

 2015
£'000

Arian Parod yn y Banc ac Arian Parod mewn Llaw 25,271 3,496 28,767
Arian Parod o fewn Gwaddolion yn Gynwysiedig yng  

Ngweddill Refeniw Gwaddolion 9,022 384 9,406
34,293 3,880 38,173

Buddsoddiadau Asedion Cyfredol 182 2 184
Cyfanswm 34,475 3,882 38,357

25) CYNLLUNIAU PENSIWN

Mae’r Brifysgol yn rhan o bedwar Cynllun Pensiwn gwahanol: Cynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS), Cronfa Pensiynau Dyfed 
(DPF), Cynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth (CPAPA), a Chynllun Pensiwn Prifysgol Aberystwyth (CPPA). 

Dyma gyfanswm costau’r pensiynau i’r Brifysgol:

2015
£'000

2014
£'000

Cyfraniadau USS a dalwyd 6,492 6,339

Cyfraniadau CPPA a dalwyd 592 -
Cyfanswm  a dalwyd am CPAPA o'r Cyfrif Incwm a Gwariant 2,177 3,240
Cyfanswm  a dalwyd am DPF o'r Cyfrif Incwm a Gwariant 12 16

9,273 9,595

CYNLLUNIAU PENSIWN PRIFYSGOL ABERYSTWYTH (CPPA)

O 1 Ebrill 2015 sefydlodd Prifysgol Aberystwyth cynllun ymddeol newydd 'Cynllun Pensiwn Prifysgol Aberystwyth'. 
Cofrestrwyd y rhai a fu'n aelodau o Gynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth yn awtomatig â'r cynllun pensiwn 
newydd.

Cynllun cyfraniadau diffiniedig yw'r cynllun newydd, yn cael ei weinyddu gan Legal & General. Bydd yr holl gyfraniadau gan 
yr aelodau a'r sefydliad yn cael eu buddsoddi yn un o Gynlluniau Pensiwn Personol Grŵp Legal & General.

Bydd y Brifysgol yn cyfrannu 10% o'r cyflog i'r cynllun pensiwn newydd; mae cyfraniadau'r aelodau yn aros ar 6.35% (caiff 
yr aelodau amrywio eu cyfraniadau). 
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25) CYNLLUNIAU PENSIWN (parhad)

CYNLLUN PENSIWN Y PRIFYSGOLION (USS)

Y mae’r sefydliad yn rhan o Gynllun Pensiwn y Prifysgolion (USS), sef cynllun buddiannau penodedig, sy’n cael ei gyllido’n 
allanol a’i osod allan ar gontract o'r Ail Bensiwn Gwladwriaethol. Cedwir asedau’r cynllun mewn cronfa ar wahân, sef 
Universities Superannuation Scheme Limited, a weinyddir gan ymddiriedolwyr. Oherwydd natur gydfuddiannol y cynllun, 
nid yw ei asedau wedi’u neilltuo i sefydliadau unigol ac mae cyfradd gyfrannu wedi’i gosod i’r cynllun cyfan. Felly mae’r 
sefydliad yn agored i risgiau actiwaraidd sy’n gysylltiedig â staff cyflogedig sefydliadau eraill ac nid oes modd ynysu ei 
gyfran ei hun o asedau a rhwymedigaethau gwaelodol y cynllun ar sail gyson a rhesymol ac felly, yn unol â gofynion FRS 
17 'Buddiannau Ymddeol', caiff cyfraniadau i’r cynllun eu cyfrifo fel petai’n gynllun cyfraniadau penodedig. O ganlyniad, 
mae'r maint a dalwyd o'r cyfrif incwm a gwariant yn cynrychioli'r cyfraniadau sy’n daladwy i’r cynllun am gyfnod y cyfrifon.

Bob blwyddyn mae cwmni ymddiriedolwyr yr USS yn cyflwyno crynodeb o sefyllfa cyllido'r cynllun i aelodau'r cynllun ar 
ffurf Datganiad Crynodeb Cyllido. Mae'r datganiad hwn yn rhoi'r sefyllfa ddiweddaraf o ran sut mae asedau'r cynllun yn 
cymharu â gwerth rhwymedigaethau'r cynllun, sef y maint sydd ei angen er mwyn talu'r pensiynau a'r buddiannau eraill, 
yn awr ac yn y dyfodol, o gofio sefyllfa'r farchnad ar y pryd. Mae prisiad 2014 wedi'i lofnodi gan Actiwari'r Cynllun, ond ni 
fydd yn cael ei archwilio nes bod archwiliad y Cynllun yn cael ei orffen yn 2016.

Gan nad yw'r gwaith hwn wedi'i gwblhau eto, ni all yr ymddiriedolwyr roi darlun terfynol o brisiad 2014 ar hyn o bryd. Serch 
hynny, mae'r ymddiriedolwyr wedi darparu'r asesiad isod gan ddefnyddio'r rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd i gynnal y 
prisiad actiwaraidd yn 2011, wedi'u diweddaru yn unol ag amodau'r farchnad ar hyn o bryd.

Ar ddyddiad y prisiad roedd y Cynllun yn dal i fod yn Gynllun Cyflog Terfynol ar gyfer croniadau'r dyfodol, ac felly mae'n 
ofynnol ar y sefydliad gyfrannu canran benodol o gostau cyflogres i'r cynllun pensiwn i ariannu'r buddiannau sy'n daladwy 
i staff y cwmni. Yn 2015, 16% oedd y ganran honno (2014: 16%).

Cyfanswm y gost a godir ar y cyfrif elw a cholled yw £6,492k (2014: £6,339k). Nid oedd rhagdaliad na chroniad ar ddiwedd 
y flwyddyn ariannol o ran y cyfraniadau hyn. Mae'r datgeliadau isod yn dangos y sefyllfa o ddatganiadau ariannol y cynllun.

Mae prisiad 2014 wedi'i orffen yn ddiweddar ac mae'r broses archwilio ar waith ar hyn o bryd. Felly 31 Mawrth 2011 
("dyddiad y prisiad") oedd dyddiad y prisiad actiwaraidd teirblynyddol diwethaf o'r cynllun a archwiliwyd. Fe'i cynhaliwyd 
gan ddefnyddio'r dull rhagamcanu unedau. Mae prisiad 2014 yn dangos y bydd cyfraniadau'r cyflogwr yn cynyddu i 18% 
o 1 Ebrill 2016.

Roedd prisiad 2011 yn ail brisiad i'r USS o dan y drefn ariannu penodol i'r cynllun a gyflwynwyd gan Ddeddf Pensiynau 
2004, sy'n ei gwneud hi'n ofynnol i gynlluniau fabwysiadu amcan ariannu statudol, lle y dylai fod ganddynt asedau digonol 
a phriodol i dalu am eu darpariaethau technegol. Ar ddyddiad y prisiad, £32.4 biliwn oedd gwerth asedau'r cynllun a £35.3 
biliwn oedd gwerth darpariaethau technegol y cynllun, yn dangos £2.9 biliwn o ddiffyg. Felly roedd yr asedau yn ddigonol 
i dalu am 92% o'r buddiannau sydd wedi cronni i'r aelodau ar ôl caniatáu am y cynnydd disgwyliedig mewn cyflogau.

Cynhyrchwyd ffigurau rhwymedigaethau yn ôl safon FRS 17, drwy ddefnyddio'r rhagdybiaethau isod:

2015 2014

Cyfradd ddisgowntio 3.3% 4.5%

Twf mewn cyflogau pensiynadwy 3.5% yn y flwyddyn gyntaf a 4.0% ar ôl hynny 4.4%

Chwyddiant prisiau (CPI) 2.2% 2.6%

Mae'r brif rhagdybiaeth ddemograffig a ddefnyddir yn ymwneud â'r rhagdybiaethau am gyfraddau marw. 
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25) CYNLLUNIAU PENSIWN (parhad) 

CYNLLUN PENSIWN Y PRIFYSGOLION (USS) (PARHAD)

Er mwyn cyd-fynd â gwelliannau pellach yn y cyfraddau marwolaethau yn y dyfodol, mabwysiadwyd rhagamcanion 
Ymchwiliad Marwolaethau Parhaus 2009 hefyd, gyda chyfradd hirdymor 1.25% y flwyddyn, i ffigurau FRS17 ar gyfer 2014, i 
ffigurau mis Mawrth 2015, mae'r gyfradd hirdymor wedi'i chynyddu i 1.5% ac mae rhagamcanion Ymchwiliad Marwolaethau 
Parhaus 2014 wedi'u mabwysiadu, a'r tablau wedi'u pwysoli 98% i wrywod a 99% i fenywod. Dyma'r disgwyliadau oes wrth 
ymddeol ar 65 oed:

2015 2014

Gwryw sydd 65 oed ar hyn o bryd 24.2 23.7

Benyw sydd 65 oed ar hyn o bryd 26.3 25.6

Gwryw sydd 45 oed ar hyn o bryd 26.2 25.5

Benyw sydd 45 oed ar hyn o bryd 28.6 27.6

Buddiannau presennol 2015 2014

Asedau'r cynllun £49.0bn £41.6bn

Diffyg FRS 17 £67.6bn £55.5bn

Diffyg FRS 17 £18.6bn £13.9bn

Lefel ariannu FRS 17 72% 75%

CRYNODEB O ADRODDIADAU CRONFEYDD PENSIWN CPAPA A DPF 

CPAPA
2015

£’000

CPD
2015

£’000

Cyfanswm
2015

£'000

CPAPA
2014

£’000

CPD
2014

£’000

Cyfanswm
2014

£'000

Dadansoddiad o’r cyfansymiau a gydnabyddir ar y fantolen

Cyfanswm gwerth yr asedau ar y farchnad 91,032 4,284 95,316 83,137 4,052 87,189

Gwerth cyfredol rhwymedigaethau’r cynllun (103,396) (5,138) (108,534) (99,348) (4,817) (104,165)

Rhwymedigaeth net y pensiynau (12,364) (854) (13,218) (16,211) (765) (16,976)

Dadansoddiad o’r cyfansymiau a gydnabyddir yn y datganiad o enillion a cholledion cydnabyddedig:

Adenillion gwirioneddol heb yr adenillion 
disgwyliedig o asedau’r cynllun pensiwn 6,835 (169) 6,666 1,724 170 1,894

Newid yn y rhagdybiaethau (3,899) – (3,899) (1,448) – (1,448)

Cyfanswm y (colledion)/enillion actiwaraidd 
cydnabyddedig 

2,936 (169) 2,767 276 170 446
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25) CYNLLUNIAU PENSIWN (parhad)

CYNLLUN PENSIWN AC ASWIRIANT PRIFYSGOL ABERYSTWYTH (CPAPA) 

Symudiad yn y diffyg yn ystod y flwyddyn:
2015 
£’000

2014
£’000

Diffyg yn y cynllun ar ddechrau’r flwyddyn (16,211) (16,570)
Cost gyfredol y gwasanaeth (2,060) (3,233)
Cyfraniadau 2,579 3,480
Costau gwasanaeth y gorffennol – –
Newidiadau (117) (7)
Llog net ar rwymedigaethau 509 124
Addasiad i'r flwyddyn flaenorol – (281)

Enillion actiwaraidd 2,936 276

Diffyg ar y cynllun ar ddiwedd y flwyddyn (12,364) (16,211)

Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun:
2015 
£’000

2014 
£’000

Ar ddechrau'r flwyddyn 99,348 93,989
Cost gyfredol y gwasanaeth 2,060 3,233
Cost y llog 4,149 4,352
Cyfraniadau gan gyfranogwyr y cynllun 36 56
Costau gwasanaeth y gorffennol – –
Newidiadau 117 7
(Enillion)/Colledion actiwaraidd 3,899 1,448
Addasiad i'r flwyddyn flaenorol – 281
Buddiannau a dalwyd (6,213) (4,018)

Ar ddiwedd y flwyddyn 103,396 99,348

Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth asedau’r cynllun ar y farchnads:
2015 
£’000

2014 
£’000

Ar ddechrau'r flwyddyn 83,137 77,419
Adenillion disgwyliedig ar asedau’r cynllun 4,658 4,476
Enillion Actiwaraidd 6,835 1,724
Cyfraniadau gan y cyflogwr 2,579 3,480
Cyfraniadau gan gyfranogwyr y cynllun 36 56
Buddiannau a dalwyd (6,213) (4,018)

Ar ddiwedd y flwyddyn 91,032 83,137
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25) CYNLLUNIAU PENSIWN (parhad)

CYNLLUN PENSIWN AC ASWIRIANT PRIFYSGOL ABERYSTWYTH (CPAPA) (parhad)

Hanes enillion a cholledion a brofwyd yn y flwyddyn a 
ddaeth i ben 31 Gorffennaf: 2015 2014 2013 2012 2011

Gwahaniaeth rhwng adenillion disgwyliedig a gwirioneddol  
ar asedau’r cynllun:

cyfanswm (£000) 6,835 1,724 10,622 (2,514) 3,073
canran o asedion y cynllun 8% 0% 1% 4% 5%

Enillion a brofwyd ar rwymedigaethau’r cynllun:
cyfanswm (£000) - - - - 2,093
canran o rwymedigaethau’r cynllun 0% 0% 0% 0% 3%

Cyfanswm sydd wedi ei gynnwys yn y datganiad o enillion a 
cholledion cydnabyddedig:

cyfanswn (£000) 2,936 276 6,538 (5,681) 4,127
canran o rwymedigaethau’r cynllun 3% 0% 0% 7% 5%

Ar 31 Mawrth 2015, caewyd Cynllun Pensiwn ac Aswiriant Prifysgol Aberystwyth i gyfraniadau pellach. O 1 Ebrill 2015, 
mae cyfraniadau'r staff presennol a newydd yn cael eu talu i'r cynllun cyfraniadau diffiniedig newydd, sef Cynllun Pensiwn 
Prifysgol Aberystwyth (CPPA). Bydd y Brifysgol yn dal i dalu tuag at ddiffyg CPAPA.

Gwnaed yr arolwg actiwaraidd llawn diwethaf ar 1 Awst 2014 gan actiwari annibynnol cymwys. Gwnaed arolwg actiwaraidd 
bras ar 31 Gorffennaf 2015 gan actiwari annibynnol cymwys.

Dyma'r prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actiwari:

Defnyddiwyd rhagdybiaethau cyfartaleddau wedi pwysoli er mwyn cyfrifo 
rhwymedigaethau

2015 
£’000 

2014 
£’000 

Cyfradd cynnydd mewn cyflogau 3.15% 3.20%

Cyfradd cynnydd mewn pensiynau 2.15% 2.20%

Cyfradd ddisgownt 3.75% 4.25%

Cyfradd chwyddiant prisiau manwerthu 3.15% 3.20%

Cyfradd chwyddiant prisiau defnyddwyr 2.15% 2.20%

Rhagdybiaethau cyfartaleddol wedi’u pwysoli er mwyn pennu costau pensiynau net:

Cyfradd cynnydd mewn cyflogau 3.20% 3.35%

Cyfradd ddisgownt 4.25% 4.65%

Adenillion disgwyliedig hirdymor o asedau’r Cynllun 5.70% 5.80%

Mae’r rhagdybiaethau presennol o ran hyd einioes yn cynnwys ystyriaeth ddigonol ar gyfer gwelliannau yn y gyfradd 
marwolaethau yn y dyfodol.

 Ar 31 Gorffennaf 2015, dyma’r rhagdybiaethau am ddisgwyliadau oes ar ôl ymddeol:

2015
Gwryw

2015
Benyw

2014
Gwryw

2014
Benyw

Aelod 65 oed yn ymddeol heddiw 21.0 23.1 20.9 23.3

Aelod 45 oed yn ymddeol ymhen 20 mlynedd 23.1 25.3 23.0 25.6
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Dyma'r asedau yn y cynllun a graddfa ddisgwyliedig yr adenillion:

Graddfa adenillion 
yn y tymor hir a 

ddisgwylir ar
31 Gorff 2015

Gwerth ar
31 Gorff 2015

£’000

Graddfa 
adenillion yn 
y tymor hir a 
ddisgwylir ar

31 Gorff 2014

Gwerth ar 
31 Gorff 2014

£’000

Graddfa adenillion 
 yn y tymor hir a 

ddisgwylir a
31 Gorff 2013

Gwerth ar
31 Gorff 2013

£’000

Ecwitïau 5.50% 62,448 6.25% 57,032 5.5% 54,585
Bondiau'r Llywodraeth 3.20% 19,299 3.80% 17,625 3.6% 15,941
Eiddo 5.50% 9,285 6.25% 8,480 5.5% 7,297
Arian Parod ac Asedau Cyfredol Eraill 2.20% – 2.95% – 2.2% (404)
Bondiau mynegrifol 2.2%
Gwerth yr Asedau ar y Farchnad 91,032 83,137 77,419

Dadansoddiad o’r cyfanswm a ddangoswyd yn y fantolen
2015
£’000  

2014
£’000  

Gwerth yr Asedau ar y Farchnad 91,032 83,137

Gwerth Presennol Rhwymedigaethau’r Cynllun (103,396) (99,348)

Diffyg yn y Cynllun - Rhwymedigaethau Net y Pensiynau (12,364) (16,211)

25) CYNLLUNIAU PENSIWN (parhad)

CYNLLUN PENSIWN AC ASWIRIANT PRIFYSGOL ABERYSTWYTH (parhad)

Dadansoddiad o’r cyfansymiau a dalwyd o'r costau staff o fewn y diffyg gweithredol

Cost gyfredol y gwasanaeth (2,060) (3,233)
Costau gwasanaeth y gorffennol (117) (7)
Cyfanswm gweithredu (2,177) (3,240)

Dadansoddiad o'r cyfanswm a dalwyd o'r llog taladwy

Adenillion disgwyliedig ar asedau’r cynllun pensiwn 4,658 4,476
Llog ar rwymedigaethau’r cynllun pensiwn (4,149) (4,352)
Cost cyllido pensiynau 509 124

Dadansoddiad o’r cyfansymiau a gydnabyddir yn y datganiad o enillion a cholledion cydnabyddedig:

Adenillion gwirioneddol heb yr adenillion disgwyliedig o asedau’r cynllun pensiwn 6,835 1,724
Enillion a cholledion a brofwyd yn codi o rwymedigaethau’r cynllun – –
Enillion actiwaraidd wrth feddiannu – –
Newid yn y rhagdybiaethau (3,899) (1,448)
Cyfanswm yr enillion actiwaraidd cydnabyddedig 2,936 276
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25) CYNLLUNIAU PENSIWN (parhad)

CRONFA PENSIWN DYFED 
2015
£'000

2014
£'000Symudiad yn y diffyg yn ystod y flwyddyn:

Diffyg yn y cynllun ar ddechrau’r flwyddyn (765) (986)
Cost gyfredol y gwasanaeth (12) (16)
Cost y gwasanaeth yn y gorffennol  – –
Cyfraniadau  43  30 
Llog net ar rwymedigaethau 49 37
Enillion/Colledion actiwaraidd (169) 170
Enillion/Colledion actiwaraidd  (854)  (765)

Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth presennol rhwymedigaethau’r cynllun
Ar ddechrau'r flwyddyn 4,817 5,074

Cost gyfredol y gwasanaeth  12  16 
Cost gwasanaeth y gorffennol
Cost y llog 193 199
Cyfraniadau gan gyfranogwyr y cynllun 2  4 
Enillion Actiwaraidd 357 (309)
Buddiannau a dalwyd  (243)  (167)

Ar ddiwedd y flwyddyn 5,138  4,817 

Dadansoddiad o'r symudiad yng ngwerth asedau'r cynllun ar y farchnad
Ar ddechrau'r flwyddyn 4,052 4,088

Adenillion disgwyliedig o asedau’r cynllun 242  236 
Enillion/(Colledion) actiwaraidd 188 (139)
Cyfraniadau gan y cyflogwr  43  30 
Cyfraniadau gan gyfranogwyr y cynllun  2  4 
Buddiannau a dalwyd  (243)  (167)

Ar ddiwedd y flwyddyn 4,284 4,052

Hanes enillion a cholledion a brofwyd yn y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Gorffennaf:

Gwahaniaeth rhwng adenillion disgwyliedig a gwirioneddol ar 
asedau’r cynllun: 2015 2014 2013 2012 2011

cyfanswm (£000) 188 139 444 (154) 428
canran o asedion y cynllun 4.4% 3.4% 11% 4% 12%

Enillion a cholledion a brofwyd yn codi o 
 rwymedigaethau’r cynllun

cyfanswm (£000) 357 309 – – –
canran o rwymedigaethau’r cynllun 6.9% 6.4% 0% 0% 0%

Cyfanswm sydd wedi ei gynnwys yn y datganiad o enillion a 
cholledion cydnabyddedig:

cyfanswm (£000) 169 170 444 (559) 95
canran o rwymedigaethau’r cynllun 3.3% 3.5% 9% 11% 2%

Mae’r Brifysgol yn disgwyl cyfrannu 22.5% o gyfanswm cyflogau pensiynadwy’r aelodau at ei chynllun pensiwn yn 2015/16. 
Bydd y Brifysgol hefyd yn cyfrannu £74k tuag at ddiffygion y gorffennol. 
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25) CYNLLUNIAU PENSIWN (parhad)

CRONFA PENSIWN DYFED (parhad)
Y mae’r Brifysgol yn aelod a dderbyniwyd i Gronfa Pensiwn Dyfed sydd yn Gynllun Pensiwn Llywodraeth Leol i aml-gyflogwyr 
sy’n cael ei reoleiddio trwy ystatud. Gwnaed yr arolwg actiwaraidd llawn diwethaf ar 31 Mawrth 2013 gan actiwari annibynnol 
cymwys. Gwnaed arolwg actiwaraidd bras ar 31 Gorffennaf 2015 gan actiwari annibynnol cymwys.

Dyma'r prif ragdybiaethau a ddefnyddiwyd gan yr actiwari: 2015 2014

Cyfradd cynnydd mewn cyflogau 3.70% 3.70%
Cyfradd cynnydd yn y pensiynau sy'n cael eu talu 2.20% 2.20%
Cyfradd ddisgowntio 3.60% 4.10%
Cyfradd chwyddiant prisiau defnyddwyr 2.20% 2.20%

Mae’r rhagdybiaethau presennol o ran hyd einioes yn cynnwys ystyriaeth ddigonol ar gyfer gwelliannau yn y gyfradd 
marwolaethau yn y dyfodol. Ar 31 Gorffennaf 2015, dyma’r rhagdybiaethau am ddisgwyliadau oes ar ôl ymddeol:

2015 2014
Gwryw Benyw Gwryw Benyw

Aelod 65 oed yn ymddeol heddiw

Aelod 45 oed yn ymddeol ymhen 20 mlynedd
25.5
23.3

28.1
25.8

25.4
23.2

28.0
25.7

Dyma'r asedau yn y cynllun a graddfa ddisgwyliedig yr adennill:

Graddfa adenillion yn  
y tymor hir a ddisgwylir  

ar 31 Gorff 2015

Gwerth ar
31 Gorff 2015

£’000

Graddfa adenillion yn  
y tymor hir a ddisgwylir  

ar 31 Gorff 2014

Gwerth ar
31 Gorff 2014

£’000

Graddfa adenillion yn  
y tymor hir a ddisgwylir  

ar 31 Gorff 2013

Gwerth ar
31 Gorff 2013

£’000

Ecwïtai 6.50% 2,986 7.0% 2,841 7.0% 2,906
Bondiau'r Llywodraeth 2.50% 416 3.20% 389 3.30% 405
Bondiazu Eraill 3.60% 420 4.10% 393 4.30% 417
Eiddo 0.50% 441 6.20% 413 5.70% 311
Arian Parod ac Asedau Cyfredol Eraill 0.0% 21 0.50% 16 0.50% 49
Cyfanswm Gwerth yr Asedau ar y Farchnad 4,284 4,052 4,088

Dadansoddiad o’r cyfanswm a ddangosir yn y fantolen:
2015
£’000  

2014
£’000  

Gwerth yr Asedau ar y Farchnad 4,284 4,052
Gwerth Presennol Rhwymedigaethau'r Cynllun (5,138) (4,817)
Diffyg yn y Cynllun - Rhwymedigaethau Net yn y Pensiwn (854) (765)

Dadansoddiad o’r cyfansymiau a dalwyd o'r costau staff o fewn y gweddill/diffyg gweithredol:

Cost gyfredol y gwasanaeth (12) (16)
Cost y gwasanaeth yn y gorffennol – –
Cyfanswm gweithredu (12) (16)

Dadansoddiad o'r cyfanswm a dalwyd o'r llog taladwy

Adenillion disgwyliedig ar asedau’r cynllun pensiwn 242 236
Llog ar rwymedigaethau'r cynllun pensiwn (193) (199)
Cost cyllido pensiynau 49 37

Dadansoddiad o’r cyfansymiau a gydnabyddir yn y datganiad o enillion a cholledion cydnabyddedig:

Adenillion gwirioneddol heb yr adenillion disgwyliedig oasedau’r cynllun pensiwn 169 (170)
Enillion a cholledion a brofwyd yn codi o rwymedigaethau – –
Newid yn y Rhagdybiaethau – –
Cyfanswm y enillion actiwaraidd cydnabyddedig 169 (170)
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26) Y GRONFA ARIANNOL WRTH GEFN
2015
£’000

2014
£'000

Grantiau o'r Cyngor Cyllido 203 175
Llog a Enillwyd – 1 

203 176
Taliadau i Fyfyrwyr 199 188
Costau Rhedeg y Gronfa 4 5
Dychwelyd i Lywodraeth Cymru  – –

Gweddill heb ei Wario ar 1 Awst – 17
Gweddill heb ei Wario ar 31 Gorffennaf – –

I fyfyrwyr yn unig y mae'r Grantiau a gafwyd gan y Cyngor Cyllido. Mae'r Brifysgol yn gweithredu fel asiant i'w talu yn unig. 
Mae'r grantiau a'r taliadau cysylltiedig felly wedi eu heithrio o'r Cyfrif Incwm a Gwariant.

27) CYFRIF INCWM A GWARIANT LLETY A GWEITHGAREDDAU ARLWYO,  
NEUADDAU AC EIDDO AR RENT  
am y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2015 

2015
£’000 

2014
£’000 

Incwm 13,578 8,663
Gwariant 9,851 7,745
Gweddill 3,727 918

28) CYFRIF INCWM A GWARIANT CANOLFAN Y CELFYDDYDAU, ABERYSTWYTH
am y flwyddyn hyd at 31 Gorffennaf 2015

2015
£’000 

2014
£’000 

Incwm 3,489 3,410
Gwariant 3,686 3,673
Diffyg (197) (263)

29) GWERTH Y BUDDSODDIADAU GWADDOL AR Y FARCHNAD 
(heb gynnwys Tir ac Adeiladau) 2015

£’000
2014
£'000

Cronfeydd Digyfyngiad 16,117 15,458
Cronfeydd Penodol 17,051 16,352

33,168 31,810

Ceir rhestr gyflawn o'r buddsoddiadau gwaddol a'r cyfranwyr ar wefan y Brifysgol.


