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Adolygiad y Cadeirydd
o’r Flwyddyn

ar gyfer y fl wyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fi s Rhagfyr 2021

Wrth gyfl wyno’r Adroddiad Blynyddol hwn i chi, ein Haelodau, rwy’n teimlo’n falch iawn o fod yn Gadeirydd y 
Gymdeithas hon sydd â mwy na 160 o fl ynyddoedd o dreftadaeth wych. Rwy’n cefnogi’n gryf bwyslais cyson 

ein Bwrdd ar roi buddiannau Aelodau yn gyntaf, ar gefnogi ein cydweithwyr arobryn i wneud Principality 
yn lle gwych ar gyfer cynilion a morgeisi’r Aelodau, ac ar sicrhau ein bod yn cael eff aith gadarnhaol yn ein 
cymunedau. Er gwaethaf heriau parhaus y pandemig byd-eang, mae 2021 wedi bod yn fl wyddyn brysur, 

gynhyrchiol a llwyddiannus i’r Gymdeithas, a byddwch yn darllen mwy am hynny yn yr Adroddiad.

Eleni, fe wnaethom ff arwelio â’n Cyn-gadeirydd, 
Laurie Adams, a diolch iddo am ei wasanaeth 
aruthrol i’r Aelodau, a gwnaethom groesawu 
Jonathan Baum i’n Bwrdd. Bydd arbenigedd 
Jonathan ym maes risg credyd a’i brofi ad 
ehangach o wasanaethau ariannol a dadansoddeg 
data yn ased gwirioneddol wrth i ni barhau i 
gadw’r Gymdeithas yn ddiogel ac yn sicr, wrth 
adnewyddu ein strategaeth i wynebu’r heriau 
sydd o’n blaenau.

Mae llawer o fy amser yn 2021 wedi canolbwyntio 
ar gwrdd â chwsmeriaid, cydweithwyr, broceriaid, 
partneriaid busnes, ein rheoleiddwyr ac arweinwyr 
sector – ac ar ddod â lleisiau’r rhanddeiliaid allanol 
hynny i drafodaethau’r Bwrdd. Wrth i ni edrych tua’r 
dyfodol, rwy’n falch iawn o fod yn llunio cynlluniau 
Principality ar gyfer y degawd nesaf i sicrhau 
ei bod yn cyfl awni’r un rhinweddau o werth a 
gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol mewn marchnad 
gwasanaethau ariannol sy’n esblygu’n gyfl ym.

Fel Bwrdd, rydym wedi bod yn gweithio’n galed 
i helpu i ail-lunio dyfodol y Gymdeithas, a bydd 
ein huchelgeisiau strategol cyff rous i gael eff aith 
y tu hwnt i’n graddfa yn dod i’r amlwg yn 2022. 
Mae gan gymdeithas yn gyff redinol ddisgwyliadau 

gwahanol o’r hyn y mae’n ei ddymuno gan 
fusnesau heddiw, ac er y bu gennym ddiben 
cymdeithasol clir a chyfrifol ers ein sefydlu, rydym 
yn ymateb i’r her o adnewyddu hwn a’i wneud 
hyd yn oed yn fwy amlwg a chanolog i’n holl 
benderfyniadau.

Rydym eisoes wedi cyfl eu cynlluniau i fod yn 
garbon sero net yn ein gweithrediadau erbyn 
2030, ac wedi dechrau hyff orddi ein cydweithwyr 
ar lythrennedd carbon fel y gallant fod yn sbardun 
i wneud eich cymdeithas adeiladu yn un sy’n fwy 

ADRODDIAD STRATEGOL

Yn y llun: Sally Jones-Evans, Cadeirydd
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ecogyfeillgar ac effeithlon. Rydym yn datblygu 
ffyrdd cyffrous o gael effaith gymdeithasol ddofn 
a pharhaus yn ein cymunedau, wrth barhau i fod 
wedi ymrwymo i gyflawni a hyd yn oed ymestyn 
ein rhaglenni presennol i ddarparu addysg 
ariannol i filoedd o blant yng Nghymru. Rydym yn 
adnewyddu’r ffordd y gall Aelodau gymryd rhan 
yn y gwaith o lunio’r Gymdeithas drwy ein panel 
Llais Aelodau sydd eisoes â 1,740 o gyfranogwyr 
gweithredol.

Mae wedi bod yn bleser gweld Principality yn 
cael ei henwi yn un o’r lleoedd gorau i weithio yn 
y DU unwaith eto, gan fod ein pobl wrth wraidd 
ein diwylliant arbennig iawn. Hoffwn ddiolch i’n 
cydweithwyr anhygoel ar eich rhan chi i gyd am 
eu hymrwymiad, eu brwdfrydedd a’u penderfyniad 
anhygoel i ddarparu gwasanaeth eithriadol er 
gwaethaf blwyddyn anodd iawn arall i bob un 
ohonom.

Ac wrth gwrs, hoffwn ddiolch i chi, ein Haelodau 
ffyddlon am y gefnogaeth wych yr ydych wedi’i 
dangos i ni eleni. Rwy’n falch o’r hyn yr ydym ni 
i gyd yn ei wneud i gynnal y Gymdeithas hon ar 
eich rhan, i’w chadw’n ddiogel, ac i fuddsoddi 
i’w gwneud yn berthnasol yn y dyfodol. Rwy’n 
gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen mwy 
am hyn.

Sally Jones-Evans 
Cadeirydd 
21ain o fis Chwefror 2022

Yn y llun:  
Enillwyr cystadleuaeth  
Her y Bumpunt 2021Yn y llun:  

Helpodd cydweithwyr Principality i godi 
arian at elusennau partner a phrosiectau 
cymunedol yn 2021
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Mae 2021 wedi bod yn flwyddyn heriol arall i’n cydweithwyr, ein harweinwyr, ein cwsmeriaid a’n 
cymunedau. Wrth ddechrau’r flwyddyn yn y cyfnod clo cenedlaethol, rwy’n rhyfeddu at y ffordd y 

mae ein cydweithwyr wedi cynnal eu pwyslais a’u hymrwymiad i wneud Principality yn Gymdeithas 
ddeniadol a chroesawgar. Cymdeithas sy’n gofalu am anghenion cynilo a morgeisi ein Haelodau,  

ac rwy’n falch o’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud yn 2021.

Yn y llun: Julie-Ann Haines, Prif Swyddog Gweithredol

ADRODDIAD STRATEGOL

Adolygiad y Prif Swyddog Gweithredol  
o’r Flwyddyn  

ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Busnes y gellir ymddiried ynddo 
Mae ein cydweithwyr yn angerddol dros wneud y 
peth iawn i’n Haelodau a chefnogi ein cymunedau 
lleol. Adlewyrchir hyn yn ein Sgôr Hyrwyddwr Net 
o fwy nag 80, gydag 8 o bob 10 Aelod yn dweud y 
byddent yn ein hargymell i deulu neu ffrindiau ar 
sail lefel eu boddhad â Principality (2020: 79.8). 
Mae’r lefelau boddhad a gwasanaeth uchel hyn 
wedi’u cydnabod gan y wobr What Mortgage ar 
gyfer y gwasanaeth gorau i gwsmeriaid mewn 
cymdeithas adeiladu.

Rydym yn dymuno sicrhau ein bod yn parhau i fod 
yn fusnes cyfrifol, cynaliadwy sy’n canolbwyntio 
ar y dyfodol. Mae hynny’n golygu, er y byddwn 
yn parhau i fuddsoddi mewn technoleg er budd y 
ffordd y caiff eich Cymdeithas ei chynnal, byddwn 
hefyd yn buddsoddi’n fwy fel y gallwn helpu 
mwy o brynwyr tro cyntaf i gael cartref, helpu 
mwy o bobl i fyw mewn cartrefi carbon niwtral, 
sicrhau bod gan ein Haelodau ddewis o ran sut yr 
ydym yn cynnal eu cymdeithas adeiladu, a chreu 
cymdeithas llawer tecach i fyw ynddi ar gyfer 
cwsmeriaid, cydweithwyr a chymunedau.

Cymunedau Ffyniannus 
Mae wedi bod yn gyfnod anodd iawn i’r Stryd 
Fawr, ond wrth i gystadleuwyr barhau i gau 
eu canghennau, rwy’n falch mai ni sydd â’r 
presenoldeb brand stryd fawr mwyaf o unrhyw 
gwmni gwasanaethau ariannol (ac eithrio 
Swyddfa’r Post) yng Nghymru a’r gororau. 

Mae eich Bwrdd a minnau’n parhau i fod wedi 
ymrwymo i gynnal ein 70 o ganghennau ac 
asiantaethau tan o leiaf 2025, ac rydym wrth ein 
boddau y gall ein cydweithwyr gefnogi cymunedau 
sydd wedi wynebu banciau ar y stryd fawr yn cau 
gyda mynediad cyfeillgar a defnyddiol at arian 
parod, trafodiadau a’n gwasanaethau. Rydym wedi 
buddsoddi £2.65 miliwn yn ein canghennau dros 
y pedair blynedd diwethaf, ac rydym yn bwriadu 
cynyddu’r buddsoddiad hwnnw yn 2022.

Fel busnes pwysig yng Nghymru, rydym yn 
dymuno i’n trefi ffynnu, ac mae gan sefydliadau 
gwasanaethau ariannol ran i’w chwarae wrth 
sicrhau bod trefi a chymunedau’n ffynnu. Rydym 
yn parhau i fod wedi ymrwymo i fod â Phrif 
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Yn y llun: Staff yn ein cangen yn Albany Road yn dathlu 
pen-blwydd y gangen yn 50.

Swyddfa yng Nghaerdydd ond yn cydnabod bod 
anghenion cydweithwyr wedi newid yn sylweddol.

Yn ystod 2021, mae ein 800 o gydweithwyr yn y 
Brif Swyddfa wedi parhau i weithio gartref yn unol 
â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Mae hyn wedi 
ein galluogi i ddechrau gweithio ar greu lle llawer 
mwy hyblyg y gellir ei addasu i weithio ynddo. 
Yn y cyfamser, rydym yn gwneud buddsoddiad 
sylweddol yn ein Prif Swyddfa yng Nghaerdydd, 
a fydd wedi’i hadnewyddu’n llawn erbyn i ni 
groesawu cydweithwyr sy’n dymuno dychwelyd  
i’r swyddfa yn 2022.

Nid yw’r ymrwymiad hwn i’n Stryd Fawr a’r Brif 
Swyddfa yn amharu ar ein pwyslais ar ddatblygu 
technoleg er mwyn ymateb i’r galw gan Aelodau a 
chwsmeriaid i ryngweithio dros y ffôn, drwy fideo 
ac yn ddigidol, i’w galluogi i reoli eu materion 
ariannol.

… wrth wraidd cymdeithas amrywiol a chynhwysol 
Un o’n cryfderau mwyaf yw ein pobl a’n nod yw 
creu diwylliant cyfeillgar, agored a chynhwysol. 
Roedd yn wych cael ein cydnabod yn yr 8fed 
safle o ran y lle gorau i weithio yn y DU gan Great 
Place to Work®. Ers dechrau’r pandemig, mae 
wedi bod yn bwyslais allweddol i ni sicrhau bod 
cydweithwyr o’r farn eu bod yn cael eu cefnogi 
wrth iddynt addasu i ffyrdd newydd o weithio. 
Mae hyn yn cynnwys rhoi pwyslais gwirioneddol 
ar hybu iechyd a lles mewn cyfnod sydd wedi bod 
yn anodd, a chynyddu trefniadau gweithio hyblyg 
i helpu cydweithwyr i sicrhau cydbwysedd da 
rhwng bywyd a gwaith. Mae’r Bwrdd wedi cytuno 

i strategaeth bum mlynedd i wella amrywiaeth 
ein Cymdeithas a sicrhau ein bod yn parhau i 
ddatblygu diwylliant mwy cynhwysol.

Cartrefi Gwell 
Yn sgil ein hymdrechion i helpu prynwyr tro cyntaf 
â chynigion deniadol, gwelwyd cynnydd yn nifer y 
ceisiadau a bu modd i 2,954 o bobl gamu ar yr ysgol 
eiddo er gwaethaf marchnad dai llawer mwy heriol 
a achoswyd gan gynnydd yn y galw. Roedd hyn yn 
cynnwys Camau Cartref Cyntaf Ar-lein a fydd yn 
cefnogi prynwyr tro cyntaf ar eu taith gynilo, yn 
ogystal â chynnig amrywiaeth o forgeisi ar gyfer 
gweithwyr proffesiynol sydd newydd gymhwyso.

Rhoddwyd cefnogaeth barhaus i gwsmeriaid 
morgeisi gyda gwyliau talu, a gwnaethom yn siŵr 
bod anghenion ein Haelodau yn cael eu diwallu 
yn ystod cyfnod ansicr i bawb.

Dyfodol Diogel
Yn 2020, gwnaethom gynyddu ein darpariaethau 
ar gyfer colledion posibl ar fenthyciadau yn y 
dyfodol oherwydd yr ansicrwydd economaidd 
a achoswyd gan y pandemig. Dros y flwyddyn 
ddiwethaf mae’r rhagolygon economaidd wedi 
gwella’n raddol ac mae’n fwy optimistaidd ar gyfer 
2022. Rhagorodd y farchnad dai ar y disgwyliadau 
yn ystod 2021 ac mae cyflogaeth yn fwy sefydlog 
na’r disgwyl ar ôl i ffyrlo ddod i ben, sydd wedi 
arwain at ostyngiad yn lefel gyffredinol ein 
darpariaeth. Rydym wedi cyflawni elw sylfaenol 
cyn treth o £54.4 miliwn (2020: £24.1 miliwn) ac 
elw statudol cyn treth o £64.0 miliwn (2020:  
£19.9 miliwn).

Ar yr un pryd, rydym wedi parhau i ganolbwyntio 
ar raglen fuddsoddi a fydd yn ein galluogi i 
gynnig mwy o hyblygrwydd i Aelodau’r presennol 
a’r dyfodol wrth reoli eu hanghenion cynilo a 
morgais. Eleni rydym wedi bod yn brysur yn 
gweithredu system forgeisi newydd a fydd o fudd 
i froceriaid a chwsmeriaid fel ei gilydd drwy wella 
cyflymder ein proses ymgeisio a diwallu mwy 
o anghenion ein cwsmeriaid drwy gynnig ystod 
ehangach o gynhyrchion. Roedd yn gyfuniad o 
ymwreiddio ein system newydd ac amodau’r 
farchnad a arweiniodd at ostyngiad bach yn ein 
llyfr morgais o £142.4 miliwn (2020: twf o £182.2 
miliwn). Mae ein lefelau cyfalaf a hylifedd yn 
parhau i fod yn gryf, yn llawer mwy na’r gofynion 
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Yng ngogledd Cymru, rydym wedi parhau i weithio 
gydag elusen Xplore (STEM) yn Wrecsam, ac wedi 
rhoi £15,000 tuag at weithdai rhifedd i blant.

Gwnaethom lansio Sgwad Safio Dylan hefyd, 
hwb adnoddau addysg ariannol ar-lein er mwyn 
i athrawon helpu plant i ddysgu am bwysigrwydd 
cynilo gyda gemau rhyngweithiol y gallant eu 
gwneud gyda’u teuluoedd ac yn yr ysgol.

Ein llwybr at fod yn sefydliad mwy cynaliadwy 
Rydym wedi treulio amser yn canolbwyntio ar sut 
yr ydym yn sicrhau ein bod yn ategu ein hethos 
cydfuddiannol mewn ffordd sy’n fwy perthnasol i 
anghenion ein Haelodau presennol ac Aelodau’r 
dyfodol. Er enghraifft, rydym yn canolbwyntio ar 
ein cynaliadwyedd fel sefydliad, ac wedi gosod 
targed uchelgeisiol i fod yn garbon sero net yn ein 
gweithrediadau erbyn 2030. Yn ogystal â dileu ein 
hôl troed carbon dros y blynyddoedd diwethaf 
drwy blannu coed gyda Coed Cadw, cyflwynodd 
ein Tîm Masnachol arobryn gronfa benthyciadau 
gwyrdd i gefnogi datblygwyr sy’n adeiladu cartrefi 
carbon niwtral ledled Cymru. Rydym hefyd yn 
bartner â Sero, sefydliad technoleg ariannol o 
Gymru, i nodi sut y gallwn gefnogi ein Haelodau 
sy’n dymuno gwella cynaliadwyedd eu cartref.

Rhagolwg 
Mae’n ymddangos y bydd yr amgylchedd 
economaidd yn fwy optimistaidd yn ystod y 
flwyddyn nesaf a thu hwnt, er y bydd effaith 
pandemig y coronafeirws yn dylanwadu ar 
yr amgylchedd ehangach a’n Cymdeithas 
am flynyddoedd i ddod. Rydym yn parhau i 
ganolbwyntio ar helpu Aelodau i gael cartref 
ac aros mewn cartref yn hirach, bod yn fusnes 
mwy cynaliadwy wedi ei arwain llawer yn fwy 
gan ddiben, ac anrhydeddu ein hymrwymiad 
i ddatblygu a thyfu ein busnes mewn ffordd 
ddiogel a sicr. Mae disgwyliadau ein Haelodau 
ohonom yn newid. Felly byddwn yn parhau 
i addasu, buddsoddi a gwella fel ein bod yn 
parhau i fod yn berthnasol ar gyfer y tymor  
hir ac yn barod i wynebu heriau’r dyfodol.

Julie-Ann Haines 
Prif Swyddog Gweithredol 
21ain o fis Chwefror 2022

rheoleiddiol, ac rydym mewn sefyllfa dda i allu 
gwrthsefyll unrhyw amodau economaidd a 
marchnad heriol.

Yn gydfuddiannol, gan helpu i adeiladu 
cymdeithas decach  
Gan ein bod yn sefydliad cydfuddiannol, rydym yn 
eiddo i’n Haelodau, nid cyfranddalwyr. Cawn ein 
harwain gan leisiau Aelodau, rydym yn ymateb i’w 
hanghenion ac yn ail-fuddsoddi ein helw er budd 
ein cwsmeriaid, ein cydweithwyr, ein cymunedau 
a’n cymdeithas ehangach.

Rydym yn fusnes a arweinir gan ddiben, felly 
byddwn yn parhau i weithio’n galed i helpu ein 
cymunedau i ymdopi â’r heriau niferus y maent 
yn eu hwynebu. Yn y gwanwyn eleni, roeddem 
yn falch iawn o gyhoeddi bod ein cydweithwyr 
a’r busnes wedi helpu i godi £1 miliwn ar gyfer 
yr elusennau amrywiol yr ydym wedi’u cefnogi 
yn ystod y saith mlynedd diwethaf. Daeth ein 
partneriaeth â Teenage Cancer Trust Cymru a 
Chymdeithas Alzheimer i ben ym mis Rhagfyr, 
ond roeddem yn falch iawn o helpu i godi dros 
£367,000 ar eu cyfer yn ystod ein partneriaeth  
tair blynedd. Helpodd yr arian a godwyd i Teenage 
Cancer Trust Cymru i gyflogi nyrs ranbarthol 
arbenigol am y tro cyntaf erioed.

Rydym yn falch iawn o fod wedi parhau i gefnogi 
nifer o elusennau addysg ariannol anhygoel 
yn 2021, ac rydym wedi gweithio gyda phob un 
ohonynt ers nifer o flynyddoedd. Gyda’r London 
Institute of Banking & Finance (LIBF) sefydlwyd 
cronfa addysg ariannol gwerth £35,000 (sy’n 
galluogi dros 25 o ysgolion uwchradd i gael 
cymwysterau cyfwerth â TGAU) ac mae hyn wedi 
helpu mwy na 500 o blant ysgol. Ers 2020, rydym 
wedi cefnogi 2,000 o bobl ifanc yng Nghymru â 
chymwysterau addysg ariannol gan LIBF ac wedi 
cyhoeddi y byddwn yn buddsoddi £100,000 i 
barhau â’r cymorth hwn.

Gyda Menter yr Ifanc, roeddem yn falch o noddi 
Her y Bumpunt ledled Cymru am yr ail flwyddyn 
yn olynol. Roedd yn wych gweld dros 3,000 
o ddisgyblion ysgolion cynradd yn sefydlu eu 
busnesau eu hunain gyda buddsoddiad o £5. 
Roedd hyn yn cynnwys llawer o ddysgu, pwyslais 
sylweddol ar yr amgylchedd a rhai achosion o  
elw gwych hefyd.
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Model Busnes a Strategaeth 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Ein diben a’n gweledigaeth
Sefydlwyd Cymdeithas Adeiladu Principality 161 
mlynedd yn ôl ar Stryd yr Eglwys, Caerdydd. Ei 
henw bryd hynny oedd Cymdeithas Adeiladu 
Buddsoddiad Parhaol y Principality a’i nod oedd 
annog pobl i gynilo er mwyn cyflawni diogelwch 
a sicrwydd drwy fod yn berchen ar eu cartref eu 
hunain. Mae’r egwyddor arweiniol honno mor 
berthnasol heddiw ag y bu erioed.

Ein diben heddiw yw helpu ein Haelodau i ffynnu 
yn eu cartrefi. Dywed ein Haelodau wrthym mai 
cartref yw calon bywyd, lle gwneir cynlluniau, 
penderfyniadau ac atgofion, a dyma le gallwn 
ni helpu i newid eu bywydau er gwell. Mae 
ein diben yn sylfaen i bob dim a wnawn, ond 
mae’n ymwneud â mwy na’r cynhyrchion a’r 

gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig – mae’n 
ymwneud â’r gwerth yr ydym yn ei ychwanegu at 
fywydau pobl ar bob cam.

Mae ein diben a’n hymrwymiad i’n Haelodau 
hefyd yn llywio ein meddwl strategol ac mae 
wedi ein helpu i ddatblygu ein gweledigaeth 
i ddarparu cynhyrchion a datrysiadau sy’n 
diwallu eu hanghenion yn awr ac yn y dyfodol, 
drwy ganiatáu iddynt ymwneud â ni drwy 
unrhyw gyfrwng o’u dewis nhw – a hynny’n 
ddidrafferth. Bydd cyflawni ein gweledigaeth yn 
sicrhau ein bod yn parhau i fod yn berthnasol, 
gan ddarparu’r datrysiadau sydd eu hangen ar 
Aelodau a’i gwneud yn haws cael gafael ar ein 
hamrywiaeth o gynhyrchion a gwasanaethau.

Yn y llun: Enillodd Principality 
Masnachol dair gwobr yng Ngwobrau 
Eiddo Caerdydd 2021

ADRODDIAD STRATEGOL
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Ein model busnes
Mae ein model busnes yn gweithredu’n 
bennaf drwy ddwy linell fusnes: gwasanaethau 
ariannol manwerthu a benthyca masnachol, 
ac mae ein sianeli dosbarthu yn ein galluogi 
i gyrraedd cwsmeriaid trwy ein canghennau, 
ein rhwydwaith o froceriaid, dros y ffôn ac 
yn ddigidol. Rhoddodd ein busnes benthyca 
personol gwarantedig, Nemo, y gorau i 
gynnig benthyciadau i gwsmeriaid newydd 
yn 2016, ond mae’n parhau i ganolbwyntio 
ar ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol 
a chyfrannu’n gadarnhaol at ganlyniadau’r 
grŵp. Daw cyfraniadau incwm ychwanegol o’n 
hamrywiaeth o gynhyrchion ategol hefyd, sef 
yswiriant bywyd, yswiriant cartref a chynlluniau 
angladd, a bwriad y cyfan yw helpu gyda’r nod 
o ddiogelu Aelodau i fod yn gadarn yn ariannol 
drwy gydol eu bywyd.

Rydym yn gymdeithas adeiladu gydfuddiannol, 
sy’n golygu ein bod yn eiddo i’r dros 500,000 o 
Aelodau sydd gennym a’n bod yn rhedeg er eu 

budd nhw – ein cynilwyr a’n benthycwyr. Mae 
ein model busnes yn codi dros 80% o’n cyllid 
o gyfrifon cynilo ac adnau ein Haelodau, sy’n 
ein galluogi i ddarparu benthyciadau wedi’u 
gwarantu gan eiddo preswyl a masnachol. 
Mae’r gwahaniaeth rhwng yr incwm a enillir ar 
y benthyciadau hyn a’r llog a delir i gynilwyr 
a darparwyr cyllid cyfanwerthu yn cynhyrchu 
incwm llog net i’r Gymdeithas. Defnyddir hwn 
at nifer o ddibenion, gan gynnwys gwella ein 
cynnig i sicrhau ein bod yn helpu Aelodau i 
ffynnu yn eu cartrefi, talu treuliau gweithredu, 
ail-fuddsoddi yn ein busnes, cydweithwyr a 
thechnoleg i ddiogelu ein sefyllfa ar gyfer y 
dyfodol. Rydym yn gwneud hyn wrth barhau 
hefyd i gefnogi prosiectau cymunedol ac 
elusennol trwy ein rhwydwaith o ganghennau 
ac asiantau. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau ein 
bod yn cyflawni ein diben, wrth barhau i fod 
yn ddiogel yn ariannol a dal cyfalaf i ddiogelu’r 
Gymdeithas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Llog i Llog gan
gynilwyr

Cynilwyr a 
Buddsoddwyr

fenthycwyr

Cynilion gan Aelodau Morgeisi preswyl

Benthyciadau masnacholCyllid cyfanwerthu

Benthycwyr
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Ein strategaeth
Mae ein strategaeth yn ein helpu i gyflawni ein diben. Mae’n nodi’n glir ein pwyslais ar ein busnes 
morgeisi a chynilo craidd, gan ysgogi twf cynaliadwy drwy gynigion sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac 
sydd wedi’u teilwra i anghenion Aelodau ac ymrwymiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’r cwsmer. 
Rydym yn gwneud hyn drwy brosesau sy’n gwella’n barhaus a datblygu arbenigedd gyda chydweithwyr 
medrus sydd wedi’u grymuso. Mae’r strategaeth hon yn ysgogi ein gweithgareddau allweddol a’n 
cynnydd tuag at gyflawni ein gweledigaeth, a chaiff ei mesur yn barhaus drwy gyfres glir o Ddangosyddion 
Perfformiad Allweddol sy’n cyfochri â’n pileri strategol.

Pileri Strategol Gweithgareddau Allweddol
Dangosyddion 

Perfformiad

“Byddwn yn Sefydliad 
sydd â Phwyslais ar 
Ddiben sy’n helpu 
cwsmeriaid i ffynnu yn  
eu cartrefi ar bob cam 
o’u bywyd”

Byddwn yn gweddnewid ein cynhyrchion Morgeisi 
a Chynilo i helpu pobl i ffynnu yn eu cartrefi.

Byddwn yn enwog yng Nghymru a thu hwnt fel 
y gallwn fod yn Gymdeithas Adeiladu Herio.

Byddwn yn mynd ati i reoli ein costau er mwyn 
sicrhau ein bod yn darparu’r gwerth mwyaf 
posibl i’n Haelodau ac yn creu Cymdeithas 
gadarn y gellir ei hehangu.

Byddwn yn gweithio yn ein cymunedau i 
ddarparu cymorth a chreu cyfleoedd iddynt 
ffynnu.

Twf Cynilion Net

Twf Morgeisi Net

Ystyriaeth o’r Brand

Cymhareb Cost ac 
Incwm

Twf Benthyca 
Masnachol

“Byddwn yn ysbrydoli 
Pobl Ragorol o bob  
rhan o’r Gymdeithas  
a diwylliant sy’n 
canolbwyntio ar  
y cwsmer”

Bydd pobl yn dymuno gweithio i ni, a 
byddwn yn cael ein hystyried yn lle da i 
weithio – gan barhau i ddenu a chadw pobl 
ddawnus ac angerddol.

Byddwn yn ysbrydoli diwylliant cynhwysol 
cryf sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, gan 
fuddsoddi yn ein cydweithwyr a meithrin eu 
gallu wrth i ni weddnewid ein Cymdeithas.

Byddwn yn grymuso ein cydweithwyr i fyw 
ein gwerthoedd, gan eu helpu i ffynnu ar 
bob cam o’u bywyd gwaith. 

Sgôr Ymgysylltiad 
Cydweithwyr

“Byddwn yn darparu 
Profiad Nodedig i’n 
Haelodau â phwyslais ar 
wasanaeth cwsmeriaid a 
diogelwch a sicrwydd eu 
Cymdeithas”

Byddwn yn sicrhau bod profiad cwsmeriaid 
wrth wraidd yr hyn a wnawn, ac yn 
defnyddio dealltwriaeth i ysgogi’r camau a’r 
penderfyniadau cywir.

Byddwn yn buddsoddi mewn darparu dewis 
a gwasanaeth personol i’n cwsmeriaid, wrth 
greu cyfrwng digidol sy’n ategu ein cyfryngau 
presennol.

Byddwn yn sicrhau bod yr hanfodion yn 
iawn, trwy ddarparu diogelwch, sicrwydd a 
dibynadwyedd i’n Haelodau mewn marchnad 
sy’n newid yn gyflym.

Sgôr Hyrwyddwr Net

Elw Cyn Treth

Maint Llog Net

Cymhareb Ecwiti 
Cyffredin Haen 1



13Adeiladu eich dyfodol Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

AD
RO

D
D

IAD
 STRATEG

O
L

Ein cynnydd
Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi canolbwyntio ar gyflawni ein strategaeth ac rydym yn 
buddsoddi mewn nifer o feysydd allweddol i sicrhau bod y sefydliad yn parhau i fod yn llwyddiannus 
yn y dyfodol. Ceir crynodeb isod o gynnydd ar ein nodau strategol:

Buddsoddi mewn technoleg i gefnogi 
gweddnewidiad a thwf ein cynhyrchion morgais 
a chynilo craidd, er mwyn caniatáu i ni fod 
yn sefydliad mwy hyblyg a datblygu cyfres 
o gynhyrchion a gwasanaethau sy’n diwallu 
anghenion Aelodau.

Mae benthyca masnachol yn canolbwyntio 
ar gefnogi cymunedau i ffynnu trwy gyllido 
prosiectau sy’n cynnwys datblygiadau preswyl a 
datblygiad masnachol adfywio. Mae benthyca 
masnachol yn canolbwyntio ar ddarparu 
benthyciadau i gwsmeriaid presennol a newydd 
ar draws sectorau Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig, buddsoddiad preswyl, buddsoddiad 
masnachol a datblygiad preswyl.

Twf parhaus mewn ymwybyddiaeth o’r brand trwy 
noddi Stadiwm Principality a’r amlygiad a geir 
trwy ein cysylltiad ag Undeb Rygbi Cymru.

Ymrwymiad i’n helusennau partner er gwaethaf 
cyfnod economaidd heriol.

Gwobrau benthyca masnachol gan gynnwys 
‘Cyllidwr y flwyddyn’ ac enillydd gwobr mentrau 
Gwyrdd.

Buddsoddiad parhaus mewn datblygu pobl a 
dawn, â phwyslais clir ar recriwtio cydweithwyr 
sy’n cydweddu’n ddiwylliannol, sydd wedi 
ymrwymo i ddarparu profiad gwych i Aelodau,  
ac sydd â gwerthoedd sy’n cyfochri â’n rhai ni.

Gwell pwyslais ar gydraddoldeb, amrywiaeth  
a chynhwysiant.

Buddsoddi yn yr amgylchedd gwaith, gan 
gynnwys ailddatblygu Tŷ Principality a’r Friary ac 
adnewyddu’r rhwydwaith canghennau yn rhan 
o’n prosiect cangen y dyfodol.

Gwobrau’n cynnwys tîm Cyllid y flwyddyn 
(cynllunio a pherfformiad) yng Ngwobrau Cyllid 
Cymru.

Cydnabyddiaeth barhaus gan Great Place to 
Work™.

Ein henwi y Gwasanaeth Cwsmeriaid Gorau 
mewn Cymdeithas Adeiladu gan What Mortgage 
am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

Buddsoddi yn ein gallu digidol, gan alluogi mwy  
o Aelodau nag erioed i ryngweithio â ni ar-lein.

Monitro’n barhaus adborth cwsmeriaid a defnyddio 
hyn i lywio trefniadau gwneud penderfyniadau, gan 
sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni rhagoriaeth 
gwasanaeth.

Mae cryfder ein perfformiad ariannol wedi ein 
galluogi i fuddsoddi mewn gweithgareddau sy’n 
cyfochri â’n diben, wrth sicrhau ein bod yn cynnal y 
lefelau uchel o wasanaeth y mae ein Haelodau yn 
eu disgwyl gennym.

Pobl Ragorol

Profiad Nodedig

Sefydliad â Phwyslais ar Ddiben
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Gweddnewid ein Cymdeithas
Mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar Gymru, y DU ac yn fyd-eang yn 2020 a 2021 ar 
Aelodau a busnes. O ganlyniad, mae’r byd yr ydym yn byw ynddo yn newid yn gynyddol gyflym ac mae 
technoleg yn cael ei mabwysiadu dan orfod, sy’n cael effaith sylweddol ar y ffordd y mae llawer o bobl 
yn rhyngweithio â sefydliadau gwasanaethau ariannol, sydd yn ei dro yn codi’r disgwyliadau a roddir 
arnom. Rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i’r Stryd Fawr ond rydym hefyd yn cydnabod bod angen 
i ni addasu i barhau i fod yn berthnasol a gwella rhwyddineb defnyddio ein busnes, ac at y diben hwn, 
mae buddsoddiad mewn technoleg a’n llwyfannau digidol yn hollbwysig i sicrhau ein llwyddiant parhaus. 
Rydym wedi parhau ar ein taith o weddnewid yn ystod dwy flynedd anodd oherwydd COVID-19, gan 
sicrhau cynnydd da yn ystod y cyfnod cyflawni a gweithredu, ond wrth i ni wneud hynny, bydd profiad 
Aelodau yn parhau wrth wraidd ein prosesau gwneud penderfyniadau. Wrth i ni wella ein gallu digidol, 
rydym yn parhau i ymrwymo i gynnal yr un profiad nodedig y mae Aelodau yn ei gael ar hyn o bryd, gan 
sicrhau profiad cyson wrth i ni gymryd camau i wella’r rhyngweithio â ni drwy ein holl sianeli.

Dangosyddion Perfformiad Allweddol
Caiff ein perfformiad o’i gymharu â’n strategaeth ei fesur trwy’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol sy’n 
cyfochri â’n pileri strategol. Mae’r cyfochri hyn yn rhoi golwg clir i ni o’r cynnydd yr ydym yn ei wneud i 
gyflawni ein gweledigaeth a sicrhau bod ein Haelodau yn ffynnu yn eu cartrefi ar bob cam o’u bywyd.

1. Mae ystyriaeth o’r brand yn mesur canfyddiad darpar gwsmeriaid o Principality wrth ddewis darparydd 
gwasanaethau ariannol, ac mae wedi cynyddu blwyddyn ar ôl blwyddyn.

2. Ffynhonnell: Yn seiliedig ar ddata arolwg mewnol ar gyfer y 12 mis a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021.

3. Gweler cysoniad ar dudalen 17.

4. Mae newidiadau i reoliadau cyfalaf o ran triniaeth asedau anniriaethol at ddibenion cyfalaf wedi effeithio ar y 
Gymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 1 (CET1). Cyhoeddodd yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus ei fwriad i wrthdroi’r newid 
hwn yn 2022. Heb y newid hwn byddai cymhareb CET1 y grŵp wedi bod yn 33.52% ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 (2020: 
26.40%).

Mae’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol uchod, ac eithrio Elw Statudol Cyn Treth, yn fesurau perfformiad amgen a 
ddefnyddir yn fewnol i lywio penderfyniadau rheoli allweddol. Mae rhagor o wybodaeth am y mesurau hyn ar gael yn 
yr Adroddiad Strategol hwn, neu mae diffiniadau wedi’u cynnwys yn y rhestr termau.

Sefydliad â Phwyslais ar Ddiben
2021 
£m

2020 
£m

Twf Morgeisi Manwerthu Net £(142.4)m £182.2m

Twf Cynilion Net £(238.4)m £596.1m

Ystyriaeth o’r Brand1 24.0% 17.6%

Cymhareb Cost ac Incwm 70.5% 71.8%

Pobl Ragorol

Sgôr Ymgysylltiad Cydweithwyr 87.0% 86.0%

Profiad Nodedig

Sgôr Hyrwyddwr Net2 80.5% 79.8%

Elw Statudol Cyn Treth £64.0m £19.9m

Elw Sylfaenol Cyn Treth3 £54.4m £24.1m

Maint Llog Net 1.17% 1.00%

Cymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 14 33.99% 27.10%
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Yn y llun: Staff yng nghangen Principality Merthyr yn dathlu 50 mlynedd o fod ar y stryd fawr

Yn y llun: Ein tîm Masnachol ar safle datblygu Pen-y-bont ar Ogwr
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Adolygiad Ariannol 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Mae elw statudol cyn treth ar gyfer 2021 wedi cynyddu o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol i £64.0 
miliwn (2020: £19.9 miliwn). Mae’r flwyddyn hon wedi gweld prisiau tai yn cynyddu a gwelliant 
graddol yn y rhagolwg economaidd â golwg mwy optimistaidd ar gyfer 2022, gan arwain at £15.4 
miliwn o ryddhad mewn darpariaethau lleihad mewn gwerth o’i gymharu â thaliad o £9.1 miliwn 
yn 2020. Mae incwm llog net wedi cynyddu yn bennaf oherwydd costau cyllid llai o ganlyniad 
i’r amgylchedd llog isel a gostyngiad mewn adneuon manwerthu. Mae colledion gwerth teg a 
ysgwyddwyd yn 2020 wedi’u gwrthdroi a’u disodli gan enillion gwerth teg wrth i farchnadoedd 
ariannol ymateb i lefelau is o ansicrwydd a’r cynnydd i gyfradd sylfaenol Banc Lloegr.

Yr elw sylfaenol cyn treth, nad yw’n cynnwys symudiadau gwerth teg ar y cyfan ac sy’n adlewyrchu 
perfformiad masnachu gwirioneddol y busnes oedd £54.4 miliwn (2020: £24.1 miliwn).

Gweithrediadau sy’n Parhau
2017  
£m

2018  
£m

2019 
£m

2020  
£m

2021  
£m

Incwm llog net 125.9 119.6 111.4 108.6 129.1

Incwm arall 7.5 5.6 4.4 2.7 3.0

Enillion/(colledion) gwerth teg 4.3 (2.4) (0.2) (4.1) 9.6

Treuliau gweithredu (89.6) (81.5) (80.1) (79.9) (93.1)

Rhyddhad/(taliad) darpariaethau 
lleihad mewn gwerth

10.0 (0.6) 4.1 (9.1) 15.4

Darpariaethau eraill (0.5) - - 1.7 -

Elw statudol cyn treth 57.6 40.7 39.6 19.9 64.0

Trosolwg o’r datganiad incwm:

ADRODDIAD STRATEGOL
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Diben y mesur elw sylfaenol cyn treth yw adlewyrchu safbwynt y rheolwyr ynghylch perfformiad 
sylfaenol y grŵp, a gyflwynir i gynorthwyo’r gallu i gymharu ar draws cyfnodau adrodd trwy addasu 
ar gyfer eitemau sy’n effeithio ar fesurau statudol ond yr ystyrir naill ai nad ydynt yn ailadroddus 
neu nad oes modd eu rheoli. Mae hyn yn cyd-fynd â mesurau a ddefnyddir gan y rheolwyr i fonitro 
perfformiad y busnes a llywio penderfyniadau am gydnabyddiaeth amrywiol.

Y prif wahaniaeth rhwng elw statudol a sylfaenol cyn treth yw symudiadau gwerth teg, sy’n 
cynrychioli’r newid i werth asedau a rhwymedigaethau penodol i adlewyrchu cyfraddau sylfaenol 
y farchnad. Mae’r symudiadau yn ymwneud yn bennaf â gwahanol amseru, a all fod mewn unrhyw 
flwyddyn yn golled gyffredinol neu’n enillion cyffredinol; fodd bynnag, bydd yn gwrthdroi wrth i’r 
ased neu’r rhwymedigaeth aeddfedu felly mae’r duedd yn sero yn y pen draw. Yn 2021, profwyd 
enillion gwerth teg wrth i’r marchnadoedd adfer wedi’r cwymp a achoswyd gan bandemig COVID-19, 
ac ymateb i’r cynnydd yng nghyfradd sylfaenol Banc Lloegr ym mis Rhagfyr 2021.

Mae adenillion ar asedau, a gyfrifir drwy rannu elw statudol ar ôl treth â chyfanswm yr asedau 
cyfartalog, wedi cynyddu o’u cymharu â’r flwyddyn flaenorol. Mae hyn wedi’i ysgogi gan y cynnydd 
i’r elw a ddisgrifiwyd uchod.

2021 
£m

2020 
£m

Elw statudol cyn treth 64.0 19.9

Wedi’i addasu ar gyfer:

(Enillion)/colledion gwerth teg (9.6) 4.1

Taliad pensiwn ychwanegol ar gyfer cydraddoli’r Isafswm Pensiwn 
Gwarantedig

- 0.1

Elw sylfaenol 54.4 24.1

Mae’r tabl isod yn nodi’r addasiadau a wnaed i’r elw statudol cyn treth er mwyn cyfrifo’r elw sylfaenol 
cyn treth:

ADENILLION AR ASEDAU (%)

0.502017

0.352018

0.312019

0.14

0.44

2020

2021
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Maint Llog Net
Ein maint llog net ar gyfer y flwyddyn oedd 1.17% (2020: 1.00%). Mae’r cynnydd hwn yn bennaf o 
ganlyniad i ostyngiad i gostau cyllid, wedi’i ysgogi gan symudiad ym mhrisiau’r farchnad cynilion 
manwerthu a’r defnydd o Gynllun Cyllid Cyfnod Penodol Banc Lloegr (TFSME) i ailgyllido cynlluniau 
cyfanwerthu y bwriadwyd eu haeddfedu. Mae’r mathau hyn o gyllid yn rhoi diogelwch i ni dros  
gyfnod hirach a gwell sefydlogrwydd yn amodau’r farchnad ansicr. Mewn ymateb i gostau cyllid is, 
mae prisio morgeisi manwerthu wedi gostwng hefyd dros yr un cyfnod, ac ynghyd â’r gostyngiad 
arfaethedig i’r asedau benthyciadau a ddelir yn y portffolio benthyca personol gwarantedig i £108.4 
miliwn (2020: £141.2 miliwn) mae hyn wedi arwain at ostyngiad o £6.9 miliwn i’r llog derbyniadwy a 
£27.5 miliwn o ostyngiad i’r llog taladwy.

Mae ein benthyca yn parhau i gael ei ariannu gan gynilion manwerthu’r Aelodau yn bennaf, wrth i 
89.4% (2020: 88.9%) o fenthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid gael eu hariannu yn y modd hwn. 
Mae lefel y llog a enillir ar forgeisi yn effeithio ar y cyfraddau llog a gaiff eu talu ar gynilion.

Treuliau Gweithredu
Rydym yn cydnabod bod gweithredu’n effeithlon yn ffactor pwysig i gyflawni’r gwerth mwyaf posibl 
i Aelodau, felly mae treuliau gweithredu yn parhau i fod yn faes sydd o bwys allweddol. Cynyddodd 
treuliau gweithredu yn ystod y flwyddyn i £93.1 miliwn (2020: £79.9 miliwn); mae newidiadau perthnasol 
o’r llynedd yn cynnwys £1 miliwn o leihad mewn gwerth asedau anniriaethol a lleihad o  £1.5 miliwn 
mewn gwerth eiddo, yn ogystal â £5.5 miliwn o gynnydd mewn costau staff. Roedd disgwyl i dreuliau 
gweithredu gynyddu yn dilyn buddsoddiad yn ein model cyflawni newid ac amorteiddio o asedau 
anniriaethol a gynhyrchwyd o ganlyniad i fuddsoddi yn ein llwyfannau morgeisi a chynilo craidd, a 
threuliau ymgynghorwyr rheoli yn cynyddu £1.1 miliwn ac amorteiddio yn cynyddu £2.3 miliwn o flwyddyn 
i flwyddyn yn sgil hynny. Mae pwyslais ar reoli sylfaen costau graidd y busnes fel cyfran o’r asedau yn 
parhau i fod yn flaenoriaeth.

Nodir cymhariaeth y treuliau gweithredu o flwyddyn i flwyddyn yn y tabl isod:

MAINT LLOG NET (%)

1.442017

1.262018

1.092019

1.002020

1.172021

2021 
£m

2020  
£m

Gwasanaethau ariannol manwerthu 89.8 77.1

Benthyca masnachol 2.6 2.5

Benthyca personol gwarantedig 0.7 0.3

Cyfanswm y treuliau gweithredu 93.1 79.9

Cymhareb treuliau rheoli 0.84% 0.73%

Cymhareb cost ac incwm 70.5% 71.8%
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Mae’r gymhareb treuliau rheoli, sy’n cymharu costau fel cyfran o asedau cyfartalog y busnes, 
wedi cynyddu o ganlyniad i gynnydd disgwyliedig yn ein sylfaen costau a lefel is o asedau. Mae’r 
gymhareb cost ac incwm yn cymharu costau fel cyfran o gyfanswm yr incwm. Mae hon wedi gostwng 
o ganlyniad i gynnydd i’r incwm llog net. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y cymarebau cost 
allweddol hyn yn 2022 a thu hwnt.

CYMHAREB TREULIAU RHEOLI (%)

201920182017 20212020

1.02

0.86 0.84
0.79

0.73

201920182017 20212020

65.0
66.4

70.5
69.4

71.8

CYMHAREB COST/INCWM (%)
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Darpariaethau lleihad mewn gwerth ar gyfer colledion ar fenthyciadau a blaensymiau

Cyfanswm y rhyddhad lleihad mewn gwerth oedd £15.4 miliwn yn 2021 o’i gymharu â thaliad o £9.1 
miliwn yn 2020.

Mae’r grŵp yn parhau i fod â lefel gyffredinol isel o ôl-ddyledion, sy’n adlewyrchu ein fforddiadwyedd 
darbodus, ansawdd ein credyd a’n safonau tanysgrifennu. Mae’r rhyddhad ar gyfer y flwyddyn yn 
adlewyrchu’r rhagolwg mwy optimistaidd mewn cysylltiad ag effaith y pandemig ar yr economi a’n 
portffolios morgeisi, yn dilyn y rhaglen frechu, gwell perfformiad yn y portffolios a chynnydd yn y 
Mynegai Prisiau Tai. Ystyriwyd y ffactorau hyn wrth benderfynu ar lefel y darpariaethau i’w dal ac maent 
yn golygu bod y busnes mewn sefyllfa dda i ymdrin ag ansicrwydd economaidd y dyfodol. Yn ogystal â’r 
ffactorau hyn, mae’r portffolio benthyca masnachol wedi profi gostyngiad sylweddol mewn balansau 
benthyciadau â lleihad mewn gwerth yn dilyn setlo benthyciadau a gwelliannau i ansawdd credyd, sydd 
wedi cyfrannu i’r rhyddhad cymharol fwy.

Roedd cyfanswm y darpariaethau lleihad mewn gwerth ar gyfer colledion benthyciadau ar y datganiad 
o’r sefyllfa ariannol fel a ganlyn: 

2021 
£m

2020 
£m

Benthyca morgeisi manwerthu (3.9) 1.7

Benthyca masnachol (9.2) 7.7

Benthyca personol gwarantedig (2.4) (0.6)

Asedau’r trysorlys 0.1 0.3

Cyfanswm y taliad/(rhyddhad) (15.4) 9.1

2021  
£m

2020 
£m

Benthyca morgeisi manwerthu 8.3 12.6

Benthyca masnachol 6.4 15.8

Benthyca personol gwarantedig 3.1 5.9

Cyfanswm 17.8 34.3
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Cynilion manwerthu 6,563.8 6,989.8 7,588.5 8,187.4 7,943.7

Cyllid cyfanwerthu 2,035.9 2,019.4 2,378.1 2,200.1 2,262.3

Rhwymedigaethau eraill 142.5 127.5 145.8 138.8 55.6

Cyfanswm y rhwymedigaethau 8,742.2 9,136.7 10,112.4 10,526.3 10,261.6

Cronfeydd wrth gefn 520.4 550.7 583.4 594.6 646.3

Cyfanswm y rhwymedigaethau  
a’r ecwiti

9,262.6 9,687.4 10,695.8 11,120.9 10,907.9

Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau
Gwnaed darpariaethau rheoleiddiol o ran amryw o hawliadau cwsmeriaid. Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, 
roedd gan y grŵp ddarpariaeth o £2.7 miliwn (2019: £2.8 miliwn). Mae hyn yn adlewyrchu amcangyfrif 
gorau’r tîm rheoli o’r costau sydd eu hangen i fodloni ei ymrwymiadau sy’n parhau, ac mae’n ystyried 
ymddygiad disgwyliedig y cwsmeriaid, costau y disgwylir eu hysgwyddo, ac asesiad o’r boblogaeth 
amlygiad.

Caiff y ddarpariaeth ei monitro yn barhaus a dadansoddir tueddiadau ac ymddygiad cwsmeriaid  
i sicrhau bod lefel y ddarpariaeth yn parhau i fod yn briodol.

Ceir rhagor o wybodaeth am lefel y darpariaethau a’r ansicrwydd sy’n gysylltiedig â nhw yn nodiadau  
19 a 28.

Treth 
Cyfradd dreth weithredol y grŵp oedd 23.7% (2020: 20.6%) sy’n uwch na’r gyfradd statudol o 19.0% 
(2020: 19.0%) oherwydd y gordal bancio ychwanegol o 8.0% a godwyd ar elw o fwy na £25 miliwn.

Darperir cysoniad rhwng y gyfradd weithredol a’r gyfradd statudol yn nodyn 12.

Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol
Mae cyfanswm yr asedau wedi lleihau i £10,907.9 miliwn (31ain o fis Rhagfyr 2020: £11,120.9 miliwn),  
o ganlyniad i ostyngiad bach yn ein llyfr benthyca manwerthu i £8,033.3 miliwn (2020: £8,175.7 miliwn) 
wrth i ni sefydlu ein system forgeisi newydd. Hefyd, gostyngodd y llyfr Benthyca Masnachol i £776.3 
miliwn (2020: £809.0 miliwn), yn bennaf o ganlyniad i ad-daliadau disgwyledig yn y cyfnod.

2017  
£m

2018  
£m

2019 
£m

2020  
£m

2021  
£m

Asedau hylifol 1,320.0 1,112.5 1,569.6 1,807.9 1,887.8

Benthyciadau a blaensymiau  
i gwsmeriaid

7,864.1 8,498.7 9,033.1 9,204.9 8,883.3

Asedau eraill 78.5 76.2 93.1 108.1 136.8

Cyfanswm yr asedau 9,262.6 9,687.4 10,695.8 11,120.9 10,907.9
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Y portffolio morgeisi manwerthu yw portffolio mwyaf y busnes o hyd, sef £8,033.3 miliwn (2020: £8,175.7 
miliwn). Mae hyn yn cynnwys benthyca i berchnogion tai a phortffolio prynu i osod gwerth £2,266.5 
miliwn (2020: £2,269.2 miliwn). Mae’r gefnogaeth i forgeisi preswyl a morgeisi prynu i osod yn helpu  
i ddarparu amrywiaeth eang o gynhyrchion i’r Aelodau presennol ac i Aelodau yn y dyfodol. Caiff yr  
holl fenthyciadau prynu i osod eu hasesu yn ôl meini prawf yswiriant llog a chymhareb benthyciad  
a gwerth llym.

Mae gennym ni hefyd bortffolio benthyca personol gwarantedig gwerth £108.4 miliwn (2020: £141.1 
miliwn), wedi’i warantu gan eiddo preswyl ail arwystl. Mae’r busnes hwn yn dirwyn i ben ac mae 
balansau wedi gostwng £32.7 miliwn yn ystod y flwyddyn (2020: gostyngiad o £42.7 miliwn).

Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid
Rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar ein busnes craidd o fenthyca dethol yn erbyn eiddo preswyl a 
masnachol. Rydym wedi cynnal ein pwyslais ar weithredu system forgeisi newydd, a fydd yn darparu 
manteision i froceriaid a chwsmeriaid fel ei gilydd. Bu gostyngiad o £321.6 miliwn (2020: cynnydd 
o £171.8 miliwn) i £8,883.3 miliwn (2020: £9,204.9 miliwn) mewn benthyciadau a blaensymiau i 
gwsmeriaid oherwydd amodau’r farchnad, pwyslais ar ymwreiddio’r system forgeisi newydd, gostyngiad 
mewn benthyca personol gwarantedig ac ad-daliadau disgwyliedig yn y portffolio masnachol. Bu 
gostyngiad o £142.4 miliwn (2020: cynnydd o £182.2 miliwn) i’r benthyca morgeisi manwerthu net yn 
ystod y flwyddyn. Roedd benthyca morgeisi manwerthu gros £1,108.4 miliwn (2020: £1,266.9 miliwn).

BENTHYCIADAU A BLAENSYMIAU I GWSMERIAID (£M)

7,864.12017

8,498.72018

9,033.12019

9,204.92020

8,883.32021

BENTHYCIADAU A BLAENSYMIAU I GWSMERIAID FESUL PORTFFOLIO (£M)*

Morgeisi Manwerthu £8,033.3

Benthyca Personol Gwarantedig £108.4

Masnachol £776.3

*Nid yw’r ffigurau yn y graff uchod yn cynnwys addasiadau gwerth teg.
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Mae ein portffolios morgeisi manwerthu a benthyca personol gwarantedig yn adlewyrchu natur 
ddarbodus ein polisïau benthyca. Mae gan 83% (2020: 78%) o amlygiadau gymhareb benthyciad a 
gwerth o lai na 75% ac mae gan 97% (2020: 94%) gymhareb o lai na 90%. Mae’r amlygiadau wedi’u 
gwasgaru’n dda fesul ardal ddaearyddol yn y DU, er bod cyfran fwy o fenthyca yng Nghymru, sy’n 30.3% 
(2020: 30.7%) o fenthyciadau yn ôl gwerth yn y portffolios morgeisi manwerthu a benthyca personol 
gwarantedig.

Caiff ansawdd credyd cryf y benthyciadau a ddyroddwyd ei adlewyrchu yn y ffaith bod maint a gwerth yr 
ôl-ddyledion ar gyfer benthyciadau preswyl arwystl cyntaf ac ail arwystl yn isel. Canran y benthyciadau 
morgeisi manwerthu sydd wedi’u gwarantu’n llawn gan arwystl cyntaf ac sydd ag ôl-ddyledion cyfredol 
o fwy na thri mis yw 0.50% (2020: 0.42%) sy’n cymharu’n ffafriol â chyfartaledd y diwydiant, sef 
0.82%◊. Mae’r cynnydd bach o ganlyniad i ddileu cymorth y llywodraeth yn 2021. Cynyddwyd nifer yr 
eiddo a adfeddwyd yn ystod y flwyddyn i 10 (2020: 2) o ganlyniad i’r moratoriwm ar adfeddu yn ystod  
y flwyddyn flaenorol o ganlyniad i COVID-19.

Canran y benthyciadau personol gwarantedig, sydd ag ôl-ddyledion presennol o ddau fis neu fwy yn 
ôl nifer yw 9.19% (2020: 8.35%), sef 11.10% (2020: 9.56%) yn ôl gwerth. Mae’r cynnydd yn rhannol 
oherwydd bod y llyfr yn parhau i ddirwyn i ben wrth i gyfran y cwsmeriaid sy’n wynebu anawsterau 
gynyddu dros lyfr llai.

Mae’r portffolio benthyca masnachol yn cynnwys amlygiadau eiddo masnachol sy’n cynrychioli 
35.3% (2020: 36.1%) o falansau, a benthyciadau o 64.7% (2020: 63.9%) yn erbyn eiddo preswyl ac i 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Mae’r Gymdeithas yn darparu benthyciadau wedi’u gwarantu 
gan eiddo masnachol ledled Cymru a Lloegr, ac mae 46.9% (2020: 46.7%) o’r benthyciadau wedi’u  
lleoli yng Nghymru.

Roedd y portffolio benthyca masnachol yn cynnwys un amlygiad a oedd â mwy na thri mis o 
ôl-ddyledion ar ddiwedd y flwyddyn (2020: pump) â balans o £0.2 miliwn (2020: £0.3 miliwn). 
Canolbwyntir ar bob benthyciad sy’n cael trafferth er mwyn sicrhau bod sefyllfaoedd yn cael eu  
rheoli’n ofalus a bod y potensial o wynebu colledion yn cael ei asesu’n realistig ac yn geidwadol. 
Rhoddir cynlluniau gweithredu ar waith ar y cyd â’r benthycwyr pryd bynnag y bo modd er mwyn  
lleihau tebygolrwydd a graddfa diffygdaliadau cymaint â phosibl.

◊Data ôl-ddyledion a meddiannau UK Finance ar 30ain o fis Medi 2021.
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Cynllun pensiwn buddion diffiniedig
Mae’r Gymdeithas yn gweithredu cynllun pensiwn buddion diffiniedig, sydd ar gau i ymgeiswyr 
newydd ac ar gyfer croniadau pellach. Yn ystod y flwyddyn, newidiodd y diffyg yn y cynllun pensiwn 
(y gwahaniaeth rhwng asedau a rhwymedigaethau’r cynllun ar sail cyfrifyddu) i fod yn warged o £3.2 
miliwn (2020: diffyg o £2.7 miliwn), yn bennaf oherwydd adenillion ar asedau’r cynllun ac enillion 
actiwaraidd ar dybiaethau ariannol. Ategwyd y cynnydd i’r gwarged gan gyfraniadau gwerth £1.6 miliwn 
(2020: £3.1 miliwn) gan y Gymdeithas yn ystod y flwyddyn.

Mae’r cynllun yn destun prisiad bob tair blynedd gan actiwari annibynnol y cynllun. Cwblhawyd y 
prisiad mwyaf diweddar â dyddiad cyfeirnod 30ain o fis Medi 2019, fel y bwriadwyd yn ystod 2020. 
Mae’r Gymdeithas yn parhau i weithio’n agos gydag Ymddiriedolwyr y cynllun i sicrhau bod y cynllun 
buddsoddi ar gyfer asedau’r cynllun yn effeithiol o ran cyflawni enillion a lliniaru risg, ac felly y caiff  
y risg pensiwn i’r Gymdeithas ei rheoli’n briodol.

Hylifedd 
Mae gennym asedau hylifol er mwyn sicrhau bod digon o gyllid ar gael i ni fodloni ein hymrwymiadau 
ariannol mewn senarios arferol a phan fo straen. Rydym yn parhau i gynnal sefyllfa gadarn o 
ran hylifedd, gydag asedau hylifol o 18.5% (2020: 17.4%) ar ddiwedd y flwyddyn fel cyfran o 
gyfranddaliadau, adneuon a benthyciadau. Roedd lefelau hylifedd ar ddiwedd y flwyddyn yn uwch na’r 
disgwyl, oherwydd effeithiodd y gostyngiad bach i’n llyfr morgeisi yn ystod y flwyddyn yn sgil amodau’r 
farchnad a’n pwyslais ar ymwreiddio ein system forgeisi newydd a fydd yn fuddiol i gwsmeriaid a 
broceriaid fel ei gilydd yn y dyfodol agos.

Mae ein hylifedd yn cynnwys arian parod a balansau gyda Banc Lloegr a benthyciadau a blaensymiau  
i sefydliadau credyd.

Mae’r Byffer Asedau Hylifol, fel y’i diffinnir gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus yn cynnwys asedau 
hynod hylifol sydd fel arfer yn cynnwys amlygiadau banc canolog a sofran. Ar ddiwedd y flwyddyn, cyfran 
yr hylifedd a oedd ar gael i’r grŵp ac a oedd yn gymwys ar gyfer byffer oedd 90.6% (2020: 82.7%). O 
gyfanswm yr asedau hylifol, nid oedd dim (2020: dim) yn is na gradd A o dan statws credyd Fitch.

Mae’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus yn monitro hylifedd drwy ddefnyddio’r Gymhareb Maint Hylifedd 
a’r Gymhareb Cyllid Sefydlog Net, mesurau a gyflwynwyd yn rhan o newidiadau rheoleiddiol CRD IV. 
Cymhareb Maint Hylifedd y grŵp, sef dull o fesur ein gallu i wrthsefyll straen hylifedd byrdymor, oedd 
293.9% ar ddiwedd y flwyddyn (2020: 206.8%), sy’n llawer uwch na’r gofyniad rheoleiddiol. Mesur cyllid 
sefydlog mwy hirdymor yw’r Gymhareb Cyllid Sefydlog Net ac mae’n mesur cynaliadwyedd cyllid hirdymor 
y grŵp. Ar sail dehongliadau presennol o’r rheoliad, mae ein cymhareb cyllid sefydlog net yn uwch na 
100%, ac mae gennym ni gyllid sefydlog digonol i fodloni’r gofyniad newydd.

CYMHAREB HYLIFEDD %

15.42017

12.42018

15.82019

17.42020

18.52021
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Rydym yn cymryd rhan yng Nghynllun Cyllid Cyfnod Penodol Banc Lloegr, ac mae gennym hefyd 
fynediad at hylifedd digwyddiadol drwy Fframwaith Ariannol Sterling Banc Lloegr.

Nodir yr asedau hylifol yn y tabl isod:

Cyllid
Cynilion yr Aelodau yw rhan bwysicaf sylfaen cyllid y Gymdeithas, a byddant yn parhau i fod felly. 
Fodd bynnag, o ystyried natur hynod gystadleuol y farchnad forgeisi a chost gymharol is ffynonellau 
cyllid cyfanwerthu, mae’n bwysig ein bod yn cadw cydbwysedd priodol rhwng cyllid manwerthu a 
chyfanwerthu.

Codir cyllid o amrywiaeth o ffynonellau er mwyn bodloni’r amcan strategol o gynnal cymysgedd cyllid 
amrywiol. Cynilion manwerthu yw’r elfen fwyaf, sef £7,943.8 miliwn (2020: £8,187.4 miliwn). Mae hyn 
yn cynrychioli 89.4% (2020: 88.9%) o’r holl falansau morgeisi a benthyciadau. Mae balansau cynilion 
manwerthu wedi gostwng £238.4 miliwn yn ystod y flwyddyn (2020: cynnydd o £598.7 miliwn), gan 
fod twf mewn morgeisi wedi gostwng rhywfaint yn ystod y flwyddyn.

Ym mis Ionawr 2021, aeddfedodd Friary No. 3 Plc, ac o ganlyniad i lefelau cadarn o hylifedd, yn ogystal 
â’r ffaith bod gan y Gymdeithas fynediad at Gynllun Cyllid Cyfnod Penodol Banc Lloegr, ni ymgymerwyd 
ag unrhyw ddyroddiadau Gwarannau a Gefnogir gan Forgeisi Preswyl (RMBS) eraill. Cyfanswm gwerth y 
nodiadau RMBS heb eu talu ar ddiwedd y flwyddyn oedd £397.6 miliwn (2020: £665.6 miliwn).

Yn ystod y flwyddyn mae’r Gymdeithas wedi cynnal ei statws credyd ar ei dyled hirdymor a byrdymor 
gyda Moody’s a Fitch. Gwellodd ein rhagolwg gyda’r ddwy asiantaeth statws o fod yn negyddol i fod yn 
sefydlog o ganlyniad i well proffidioldeb yn ogystal â pherfformiad cryf parhaus y portffolios benthyca 
sylfaenol yn ystod pandemig COVID-19. Nodir statws credyd cyfredol y grŵp yn y tabl isod:

Byrdymor Hirdymor Rhagolwg

Moody’s P-2 Baa2 Sefydlog

Fitch F2 BBB+ Sefydlog

2021 
£m

2020 
£m

Arian parod a balansau gyda Banc Lloegr 1,645.8 1,438.5

Gwarannau a ddyroddwyd gan Lywodraeth y DU a Banciau Datblygu Amlochrog 50.2 69.2

Cyfanswm yr Asedau sy’n Gymwys i’w Neilltuo i’r Byffer 1,696.0 1,507.7

Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd a gwarannau dyledion eraill 191.9 318.5

Cyfanswm 1,887.9 1,826.2
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Asedau dan lyffethair
Rydym yn defnyddio ein hasedau fel gwarant 
gyfochrog i gefnogi’r broses o godi’r cyllid 
gwarantedig, yn bennaf yn rhan o RMBS a 
ddyroddwyd neu fel ernes yn unol â thelerau 
cynlluniau cyllid Banc Lloegr. Ar ddiwedd y 
flwyddyn, roedd 21.7% (2020: 22.7%) o asedau’r 
grŵp dan lyffethair, sef £2,219.0 miliwn (2020: 
£2,263.4 miliwn) o asedau morgeisi preswyl a £148.7 
miliwn (2020: £256.2 miliwn) o asedau eraill.

Cyfalaf
Mae gennym gyfalaf i ddiogelu adneuon Aelodau 
trwy ddarparu byffer rhag colledion annisgwyl. 
Asesir swm y cyfalaf sydd ei angen o safbwynt ein 
parodrwydd i dderbyn risg yn gyffredinol, y risgiau 
perthnasol y mae’r busnes yn agored iddynt 
a’r strategaethau a ddefnyddir i reoli’r risgiau 
hynny. Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, mae cyfalaf 
yn cynnwys cronfa gyffredinol wrth gefn y grŵp, 
wedi ei haddasu yn unol â rheolau rheoleiddiol, 
sy’n gymwys fel cyfalaf Ecwiti Cyffredin Haen 1, yr 
ansawdd uchaf posibl o gyfalaf. 

Y gymhareb Ecwiti Cyffredin Haen 1 (CET1) yw ein 
prif fesur wrth asesu pa mor ddigonol yw’r cyfalaf, 
ac mae hon yn mynegi’r cyfalaf o’r ansawdd 
uchaf fel cyfran o gyfanswm asedau’r grŵp wedi’u 
pwysoli o ran risg. Cyfrifir y pwysoliad risg ar 

gyfer pob ased naill ai trwy ddefnyddio modelau 
mewnol neu drwy gyfrifiadau wedi’u safoni yn 
dibynnu ar y caniatâd rheoleiddiol ar gyfer pob 
portffolio o asedau.

Mae ein cymhareb CET1 wedi cynyddu i 33.99% 
yn ystod y flwyddyn (2020: 27.10%). Ysgogwyd y 
cynnydd hwn gan gynnydd i elw a gostyngiad yn 
y fantolen gyffredinol, yn ogystal â gostyngiad yn 
lefel y risg a briodolir i asedau benthyca penodol 
o ganlyniad i brisiau tai cynyddol. Ar hyn o bryd, 
mae’n cynnwys effaith newidiadau i reoliadau 
cyfalaf cyfredol, sy’n caniatáu am ddidynnu llai o’r 
cyfalaf ar gyfer asedau anniriaethol, fodd bynnag, 
bydd hyn yn cael ei ddileu yn 2022. Wrth ddileu’r 
newid hwn, y gymhareb CET1 ar 31ain o fis Rhagfyr 
fyddai 33.52% (2020: 26.40%).

Mae’r gymhareb yn parhau i fod yn gryf ac mae 
ein proffidioldeb yn ystod y flwyddyn yn golygu 
ein bod yn parhau i gynhyrchu digon o gyfalaf 
trwy ein perfformiad ariannol er mwyn cefnogi  
ein benthyca i gartrefi a busnesau yn y dyfodol.

Mae ein cymhareb Diddyledrwydd, cymhareb 
cyfanswm cyfalaf ac asedau wedi’u pwysoli o 
ran risg, yn gyson â’n cymhareb CET1, sef 33.99% 
(2020: 27.10%).

Mesur arall o gryfder cyfalaf yw’r gymhareb Trosoledd, sef mesur o gyfalaf Haen 1 a ddelir yn erbyn 
cyfanswm yr asedau (nad ydynt wedi’u pwysoli o ran risg), gan gynnwys ymrwymiadau penodol nad 
ydynt wedi’u cynnwys ar y fantolen. Ar ddiwedd y flwyddyn ein cymhareb Trosoledd oedd 5.56% (2020: 
5.14%). Mae’r rheoliadau cyfalaf a ddisgrifiwyd uchod yn effeithio ar y mesur hwn hefyd, a’r gymhareb  
ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 o wrthdroi’r newidiadau fyddai 5.45% (2020: 4.98%).

CYMAREBAU CYFALAF %

Ecwiti Cyffredin Haen 1 Cymhareb Diddyledrwydd
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Gwaith cymunedol
Trwy gydol 2021, rydym wedi parhau i gefnogi 
a helpu ein cymunedau lleol. Er bod heriau ac 
ansicrwydd yr amgylchedd allanol wedi parhau, 
trwy weithio’n agos gyda’n partneriaid rydym 
wedi gallu cynnal ein gweithgareddau mewn 
cymunedau lleol.

Mae ein dull gweithredu wedi canolbwyntio ar 
helpu pobl i gael cartref, iechyd a lles, ac addysg 
ariannol (ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd 
ac uwchradd). Mae’r themâu hyn wedi bod ar 
waith ers 2016, ac mae’n debyg eu bod yn fwy 
perthnasol nag erioed yn y flwyddyn ddiwethaf 
o ystyried y pandemig byd-eang a’r heriau 
cymdeithasol.

Iechyd a Lles
Ein helusennau partner swyddogol ers 2019 fu 
Teenage Cancer Trust a’r Gymdeithas Alzheimer. 
Mae’r arian a godwyd ar gyfer Teenage Cancer 
Trust yn mynd tuag at ddwy swydd Nyrs 
Gymunedol newydd, a gyda’r Gymdeithas 
Alzheimer, ariannwyd y Gwasanaeth Cyswllt 
Dementia ledled Cymru. Bydd y Nyrs Gymunedol 
gyntaf yn ei swydd yn fuan iawn a bydd yn 
cwmpasu pum Bwrdd Iechyd y GIG ledled de a 
de-ddwyrain Cymru, tra bod Gwasanaeth Cyswllt 
Dementia yn darparu cymorth dros y ffôn i’r rhai  
â dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd.

Yn 2021, gwnaethom godi dros £58,000 ac ers i’r 
bartneriaeth ddechrau rydym wedi codi cyfanswm 
o dros £367,000. Yn ystod 2021, aethom heibio’r 
marc £1 miliwn arwyddocaol ar gyfer saith elusen 
bartner wahanol ers 2014.

Rydym hefyd yn helpu nifer o elusennau eraill 
bob blwyddyn fel rhan o’n Rhwydweithiau 
Cydweithwyr ac yn 2021 fe wnaethom roi dros 
£4,000 – ac ymhlith y derbynwyr oedd yr elusen 
amgylcheddol Maint Cymru fel rhan o Ddiwrnod 
Gwyrdd 2021.

Addysg ariannol
• Yn 2021, rydym wedi parhau i ddarparu 

cyfleoedd i bobl ifanc a phlant ddysgu am 
arian.

• Yn 2021, rydym wedi parhau i ddarparu 
adnoddau dysgu ar-lein a chafodd yr ap i blant, 
Cuddfan Dylan, ei lawrlwytho dros 24,000 o 
weithiau a lansiwyd Hwb Athrawon yn cynnwys 
adnoddau dysgu.

• Rydym yn falch iawn o fod wedi parhau i 
gefnogi nifer o elusennau Addysg Ariannol 
yn 2021. Gyda London Institute of Banking 
& Finance (LIBF) sefydlwyd Cronfa Addysg 
Ariannol gwerth £35,000 ac mae hyn wedi 
helpu dros 500 o ddisgyblion.

• Mewn partneriaeth â Menter yr Ifanc, 
gwnaethom noddi Her y Bumpunt ledled 
Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol, a oedd 
yn caniatáu i dros 3,000 o blant sefydlu eu 
busnesau eu hunain gyda £5 o fuddsoddiad.

• Yng ngogledd Cymru rydym wedi parhau 
i weithio gydag elusen Xplore (STEM) yn 
Wrecsam, gan roi £15,000 tuag at weithdai 
rhifedd i blant.

Aelodau, Cydweithwyr a Chymunedau  
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

ADRODDIAD STRATEGOL



28 Adeiladu eich dyfodolAdroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

AD
RO

D
D

IA
D

 S
TR

AT
EG

O
L

Aelodau
Rydym yn ymfalchïo mewn gwrando ar ein 
Haelodau fel y gall cydweithwyr ddeall sut i 
ddiwallu eu hanghenion a’u disgwyliadau. Fel 
rhan o’n hymrwymiad i hyn, yn 2021, gwnaethom 
esblygu ein Fforwm Aelodau blaenorol, i greu Llais 
Aelodau. Mae’r panel ar-lein hwn yn caniatáu i ni 
siarad ag amrywiaeth o Aelodau yn aml. Erbyn hyn 
mae gan y panel 1,740 o Aelodau, ac mae wedi 
cyfrannu at dros 15 o drafodaethau, gan amrywio 
o ddyfodol canghennau i’n strategaeth eff aith 
gymdeithasol – sydd i gyd yn ein helpu i lunio 
strategaethau’r sefydliad yn y dyfodol.

Diolch i’r holl Aelodau ar ein panel am eu hamser 
a’u sylwadau amhrisiadwy, ac am ein helpu i lywio 
ein Cymdeithas. 

Mae Principality hefyd yn ymgysylltu â’i Haelodau 
yn y Cyfarfod Cyff redinol Blynyddol lle caiff  
Aelodau gyfl e i bleidleisio a gofyn cwestiynau i’r 
Bwrdd. Roedd ein Cyfarfod Cyff redinol Blynyddol 
yn 2021 ar gael ar-lein i’n Haelodau er mwyn 
bodloni canllawiau cadw pellter cymdeithasol 
y Llywodraeth.

Nawdd
Oherwydd pandemig COVID-19, cafodd y 
digwyddiadau y byddem fel arfer yn eu noddi, 
fel y Sioe Frenhinol a’r Eisteddfod, eu canslo. Er 
hyn, roeddem yn falch iawn o fod yn noddwr 
allweddol ac o fod yn ôl yno ein hunain yn Ffair 
Aeaf Frenhinol Cymru ym mis Tachwedd 2021. 
Roeddem wrth ein boddau i groesawu torfeydd yn 
ôl i Stadiwm Principality eto yn 2021, lle gwelsom 
gefnogwyr rygbi yn ailymgynnull ar gyfer Cyfres 
yr Hydref.

O’r diwedd, roeddem yn gallu croesawu rhai o’n 
Clybiau Cymunedol i’r Stadiwm yn dilyn y cyfnod 
anodd a gawsant yn ystod llifogydd cynnar 2020.

Ein strategaeth pobl: helpu ein cydweithwyr 
i ff ynnu ar bob cam o’u bywyd gwaith
Rydym yn awyddus i Principality fod yn lle 
cydweithredol a chynhwysol sy’n rhoi boddhad i 
weithio ynddo yn ogystal â bod yn lle â rhagolygon 
deniadol i gydweithwyr yn y dyfodol. Rydym wedi 
ymrwymo i gefnogi ein cydweithwyr i ff ynnu ar 
bob cam o’u bywydau gwaith ac yn credu os bydd 

ein cydweithwyr yn ff ynnu, byddant yn ymdrechu 
i gefnogi ein Haelodau a’n busnes yn yr un ff ordd 
gadarnhaol.

Nod ein strategaeth pobl yw sicrhau gwelliannau 
parhaus o ran ymgysylltiad a boddhad 
cydweithwyr ac mae wedi’i seilio ar y tair elfen 
ganlynol:

• Byddwn yn gyfl ogwr o ddewis, gan barhau i 
ddenu a chadw pobl dalentog ac angerddol.

• Byddwn yn ysbrydoli diwylliant cryf sy’n 
canolbwyntio ar gwsmeriaid ac yn gynhwysol, 
gan fuddsoddi yn ein cydweithwyr a datblygu 
eu gallu wrth i ni weddnewid ein Cymdeithas.

• Byddwn yn grymuso ein cydweithwyr i fyw ein 
gwerthoedd, gan eu helpu i ff ynnu ar bob cam 
o’u bywydau gwaith.

Rydym yn ymfalchïo mewn creu’r diwylliant cywir
Yn Principality, rydym yn ceisio hybu diwylliant 
sefydliadol sy’n perff ormio’n dda, gan annog ein 
cydweithwyr i fyw a dangos ein gwerthoedd. 

Y pum gwerth sy’n sail i’n diwylliant yw:

• Bod yn ddewr
• Gwneud y peth iawn
• Ei wneud yn syml
• Cyfl awni ag angerdd
• Cymryd perchnogaeth

Rydym yn ymroddedig i ddarparu amgylchedd 
lle mae ein gwerthoedd yn cael eu cydnabod 
a’u dathlu, lle mae cydweithwyr yn ymfalchïo yn 
y ff ordd y maent yn rhyngweithio â’i gilydd a’n 
Haelodau, a lle mae pawb, ni waeth beth fo’u 
cefndir na’u profi ad, yn teimlo eu bod yn perthyn 
ac yn gallu cyfrannu. Er mwyn parhau i adeiladu 
Cymdeithas lwyddiannus, rydym yn annog ein 
cydweithwyr i werthfawrogi a pharchu ei gilydd 
ac mae ein gwerthoedd yn ddull syml o ysgogi’r 
diwylliant cywir i’n sefydliad.

Mae ein gwerthoedd yn amlwg ar draws y 
Gymdeithas ac fe’u cydnabyddir drwy ddathliadau 
cydnabyddiaeth chwarterol a blynyddol. Gyda’r 
heriau parhaus o ran digwyddiadau ar raddfa fawr, 
cynhaliwyd ein holl ddathliadau yn rhithwir eleni.
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Amrywiaeth a Chynhwysiant: parchu ein 
cydweithwyr fel unigolion a datblygu sefydliad 
lle mae pawb yn perthyn
Mae bod â gweithlu amrywiol sy’n cynrychioli’r 
cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu yn 
hanfodol i’n llwyddiant parhaus, ac rydym 
wedi ymrwymo i ddenu a chadw cydweithwyr 
o sbectrwm amrywiol o’r gymdeithas. Mae 
gweithle cynhwysol lle mae pawb yn teimlo eu 
bod yn perthyn a lle y gallant fod yn driw i’w 
hunain gwirioneddol, wrth wraidd ein strategaeth 
gynhwysiant.

Mae ein rhwydweithiau cydweithwyr yn rhan 
bwysig o’r gwaith o gefnogi hyn ac maent 
wedi tyfu’n organig ac yn cynnwys hyrwyddwyr 
amgylchedd, eiriolwyr iechyd meddwl, gofalwyr, 
LGBTQ+ a ff rindiau a REACH (Hil, Ethnigrwydd 
a Threftadaeth Ddiwylliannol) erbyn hyn. 
Ochr yn ochr â’r rhwydweithiau hyn, mae ein 
ff orwm cydweithwyr gyda chynrychiolwyr wedi’u 
hethol o bob rhan o’r busnes, yn dechrau ar ei 
drydedd fl wyddyn bellach ac mae’n parhau i 
ddatblygu ei rôl o gynrychioli barn cydweithwyr 
i uwch arweinwyr a’r Bwrdd. Yn 2021, roedd y 
rhwydweithiau’n allweddol wrth i’r Gymdeithas 
groesawu a dathlu digwyddiadau a mentrau fel 
Pride, Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, Wythnos 
Genedlaethol Cynhwysiant a Mis Hanes Pobl 
Dduon.

Gwyddom fod angen datblygu ac ategu 
amrywiaeth a chynhwysiant, nid yn unig yn ein 
busnes ond ar draws y sector gwasanaethau 
ariannol. Rydym yn datblygu ein rhwydweithiau 
allanol ledled y DU i gefnogi ein huchelgeisiau a 
rhannu arferion gorau ag eraill. Roedd rhan o hyn 
yn cynnwys ein cyfraniad at ymateb Cymdeithas 
y Cymdeithasau Adeiladu i bapur trafod yr 
Awdurdod Ymddygiad Ariannol, yr Awdurdod 
Rheoleiddio Darbodus a Banc Lloegr ar y dull o 
ymdrin ag amrywiaeth a chynhwysiant yn y sector 
gwasanaethau ariannol.

Mae angen i ni sicrhau bod ein dull o ddatblygu 
gyrfa hefyd yn cefnogi ein huchelgais i fynd i’r 
afael â diff yg cynrychiolaeth ar lefelau uwch 
arweinwyr. Gan gofi o hyn, rydym yn dechrau 
olrhain data demograffi  g o ran secondiadau 
a rhaglenni talent. Rydym yn parhau i fod yn 

llofnodwr i Siarter Menywod mewn Cyllid Trysorlys 
EM ac rydym wedi gosod targedau ar gyfer ein 
cydbwysedd rhwng y rhywiau ymhlith yr uwch 
reolwyr ac ar y Bwrdd. Eleni, mae 30% o’n swyddi 
uwch wedi’u llenwi gan fenywod o’i gymharu 
â tharged o 33% ac rydym hefyd yn falch mai 
menyw yw ein Cadeirydd am y tro cyntaf yn ein 
hanes.

Dros y fl wyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweithio’n 
agos gyda Stonewall unwaith eto i gefnogi pob 
cydweithiwr i deimlo’n gyff orddus, yn ddiogel 
ac yn gallu bod nhw eu hunain yn y gwaith. 
Roedd hyn yn cynnwys darparu hyff orddiant 
Cynghreiriaid LGBTQ+ i’r uwch dîm arwain, a 
darparu hyff orddiant Cynghreiriaid Traws i’n 
Bwrdd a’n tîm Gweithredol.

Rydym yn annog arbenigedd: buddsoddi 
yn ein talent i wireddu potensial 
Rydym yn angerddol dros ddatblygu ein 
cydweithwyr ac mae gennym ddiwylliant dysgu 
cryf, sydd â phwyslais clir ar gefnogi cydweithwyr 
i ff ynnu ar bob cam o’u bywydau gwaith.

Ym mhob rhan o’r busnes, mae gennym lwybr 
clir ar gyfer dysgu a datblygu ar bob cam o yrfa 
cydweithiwr. Gan gydnabod na fydd unrhyw 
ddau gydweithiwr yn ymdrin â’u datblygiad yn 
yr un modd, mae ein cynnig dysgu ar gael mewn 
nifer o ff ormatau a gall cydweithwyr ddewis o 
raglen hyff orddi helaeth, i gefnogi eu swydd a’u 
datblygiad personol.

Yn ogystal â chyrsiau ff urfi ol, mae gennym raglen 
amrywiol ac anff urfi ol o’r enw ‘cinio a dysgu’ lle 
gwahoddir cydweithwyr i glywed gan siaradwyr 
mewnol ac allanol, i roi hwb i’w sgiliau a’u 
gwybodaeth am bynciau mor amrywiol â newid 
hinsawdd a chynaliadwyedd, troseddau ariannol, 
iechyd meddwl, amrywiaeth, pensiynau a natur. 
Mewn byd dysgu o bell mae’r rhain wedi bod yn 
hynod boblogaidd ac wedi denu nifer o siaradwyr 
gwadd. 
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Ei gwneud yn haws i wneud gwaith gwych: 
gwrando ar ein cydweithwyr 
Yn Principality, rydym yn falch o fod â gweithlu 
sy’n cymryd rhan yn egnïol ac rydym yn estyn 
allan yn rheolaidd at gydweithwyr i sicrhau ein 
bod yn bwrw ymlaen â’r hyn a wnawn a’i wella i 
sicrhau ein bod yn bodloni eu disgwyliadau ac yn 
tyfu ein diwylliant.

Mae arolygon cydweithwyr yn ffordd bwysig o 
allu clywed llais ein cydweithwyr, ac am y pum 
mlynedd diwethaf rydym wedi cymryd rhan yn 
arolwg blynyddol Great Place to Work®, sy’n 
rhoi cyfle i bob cydweithiwr rannu ei farn ar 
fywyd gwaith yn y Gymdeithas. Mae Great Place 
to Work® yn cael ei gynnal gan drydydd parti 
annibynnol a defnyddir yr ymatebion a gasglwyd 
i ddiffinio sgoriau mewn canlyniadau allweddol 
gan gynnwys Ymgysylltiad, Ymddiriedaeth a Lles. 
Rydym yn gwrando ac yn ymateb i’r hyn y mae 
ein cydweithwyr yn dweud wrthym eu bod yn ei 
fwynhau am weithio yn ein sefydliad ac yn mynd 
i’r afael ag adborth ynghylch yr hyn y gallwn ei 
wella. Ym mis Ebrill roeddem yn falch iawn o gael 
gwybod ein bod wedi codi yn y safleoedd yng 
ngwobrau Great Place to Work® ac wedi ein gosod 
yn yr wythfed safle yn y categori gweithleoedd 
mawr iawn.

Rydym hefyd yn cynnal arolygon ‘Pwls’ rheolaidd 
drwy gydol y flwyddyn i gadw mewn cysylltiad â 
safbwyntiau a theimladau. Caiff canlyniadau’r holl 
arolygon cydweithwyr eu hadolygu’n fanwl a chaiff 
camau gweithredu eu datblygu mewn ymateb 
iddynt a’u cyflawni ar lefel tîm a Chymdeithas 
gyfan. Rydym wedi cyflwyno nifer o fentrau mewn 
ymateb uniongyrchol i adborth, gan gynnwys 
hyfforddiant rheoli i bawb sy’n rheoli pobl, cynllun 
mentora ac rydym wedi cyflwyno cynhyrchion 
cynilion a morgeisi penodol ar gyfer cydweithwyr.

Lles 
Mae gennym ddull lles hirsefydlog o hyrwyddo 
iechyd meddwl, corfforol ac ariannol ymhlith 
ein cydweithwyr ac yn cynnig rhaglen eang 
sy’n canolbwyntio ar les. Mae hyn yn cynnwys 
ymyriadau fel profion llygaid am ddim a 

brechiadau rhag y ffliw, budd gofal meddygol 
preifat dewisol, buddsoddiad yn y gweithle, 
eiriolwyr iechyd meddwl, Cymorth i Weithwyr 
bob awr o’r dydd a’r nos i gydweithwyr a’u 
teuluoedd agos, a hwb lles pwrpasol ar ein safle 
mewnol ar y fewnrwyd.

Ers dechrau’r pandemig, er mwyn sicrhau 
bod cydweithwyr wedi’u cefnogi’n llawn, fe 
wnaethom gyflwyno amrywiaeth o fentrau i 
ategu ein harlwy bresennol, gan gynnwys rhaglen 
ffitrwydd corfforaethol wythnosol pan gaewyd 
campfeydd, corau Nadolig a haf rhithwir a 
thrafodaethau bore coffi rhithwir anffurfiol ar 
bynciau fel y menopos ac iechyd meddwl dynion. 
Yn ogystal â’r rhain, ar gyfer cydweithwyr nad 
ydynt yn wynebu cwsmeriaid, cyflwynwyd awr les 
i sicrhau eu bod yn gallu cymryd seibiant yn eu 
diwrnod gwaith a ‘diwrnodau adfywio’ misol lle 
na chynhelir unrhyw gyfarfodydd ffurfiol.

Gwobrwyo ein cydweithwyr yn deg 
Mae ein dull pobl yn golygu ein bod yn gwobrwyo 
mewn modd sy’n deg a chyson i bawb. Rydym 
wedi ymrwymo i dalu’r Cyflog Byw ac mae pob 
cydweithiwr yn gallu cymryd rhan yn ein cynllun 
dyfarniad tâl amrywiol. Mae hyn yn gysylltiedig â 
chyfuniad o lwyddiannau’r Gymdeithas, cyflawni 
amcanion busnes unigol a’n metrigau profiad 
cwsmeriaid. Rydym yn cydnabod er mwyn 
cyflawni fel busnes fod angen tîm cryf ac mae ein 
cynllun dyfarniad tâl amrywiol wedi’i ddatblygu i 
gydnabod ein cyfraniad cyfunol.

Rheoli a lleihau effeithiau amgylcheddol 
Yn Principality, rydym yn deall yn iawn bod y 
gymdeithas gyfan yn wynebu her sylweddol wrth 
ymateb i’r risgiau a achosir gan newid hinsawdd, 
ac rydym wedi ymrwymo i chwarae ein rhan. 
Yn 2021, fe wnaethom greu swydd newydd 
Rheolwr Cynaliadwyedd i’n helpu i ddeall 
ein heffaith bresennol ar yr amgylchedd, ac i 
ddatblygu cynllun gweithredu. Cytunodd y Bwrdd 
hefyd ar ddau darged allweddol; y cyntaf yw 
sicrhau statws ‘sero net’ yn ein gweithrediadau 
busnes erbyn 2030 a’r ail yw y byddwn, hyd 
nes y byddwn yn cyrraedd y pwynt hwnnw, yn 
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gwrthbwyso ein hallyriadau fel ein bod yn garbon 
niwtral o 2022 ymlaen. Buom mewn partneriaeth 
â thrydydd parti arbenigol, ClimatePartner, i’n 
cefnogi â’r gwaith hwn.

Rydym yn cydnabod bod gan bob cydweithiwr 
ran i’w chwarae i leihau ein hallyriadau carbon 
ac rydym yn credu bod hyn yn dechrau gydag 
addysg. O ganlyniad, lluniodd ein Rhwydwaith 
Amgylcheddol dan arweiniad cydweithwyr 
raglen hyfforddi ymwybyddiaeth o garbon, a 
byddant yn cyflwyno hon i’n holl gydweithwyr, 
ar draws y rhwydwaith o ganghennau a’n prif 
swyddfa, i sicrhau eu bod yn deall sut mae eu 
gweithredoedd yn effeithio ar y blaned, ac i 
helpu i’w grymuso i weithredu.

Amgylcheddau gwaith sy’n defnyddio ynni’n 
effeithlon 
Dechreuodd y gwaith yn 2021 wrth i ni fuddsoddi 
mewn cynaliadwyedd ac ailgynllunio ein Prif 
Swyddfa, Tŷ Principality, o wneud y systemau 
goleuo, gwresogi, oeri, awyru a phŵer yn fwy 
effeithlon o ran ynni drwy ddefnyddio technoleg 
yn well.

Eleni, gwnaethom uwchraddio’r goleuadau mewn 
21 o ganghennau hefyd drwy ddisodli pob uned â 
thechnoleg LED. 

Mae nifer y milltiroedd a deithiwyd ar y ffyrdd 
wedi’i fesur dros y tair blynedd diwethaf ac  
mae’r tabl isod yn dangos ei bod wedi gostwng 
yn sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf,  
yn bennaf o ganlyniad i’r pandemig. 

Mae cyfran o’n fflyd cerbydau ar brydles bresennol 
yn rhedeg ar danwydd diesel, felly yn 2021 
gwnaethom ddiweddaru ein polisi Car Cwmni, ac 
felly wrth i bob prydles ddod i ben, bydd cerbydau 
newydd yn rhedeg naill ai ar betrol gydag 
uchafswm o 50g/Km o CO2 neu’n cael eu cefnogi 
gan dechnoleg hybrid neu drydan llawn.

Lleihau gwastraff ac ailgylchu yn effeithiol 
Mae rheoli gwastraff yn effeithiol yn faes pwysig i 
ni ganolbwyntio arno. Mae gwastraff a gynhyrchir 
yn y Brif Swyddfa ac ar draws y rhwydwaith 
o ganghennau yn cael ei ddidoli’n wastraff 
cyffredinol, ailgylchu defnydd cymysg, gwastraff 
bwyd a gwastraff na ellir ei ailgylchu a gaiff ei 
drosglwyddo i drydydd parti i’w droi’n ynni pan 
fo hynny’n bosibl. Mae ein gwastraff papur 
cyfrinachol hefyd yn cael ei gasglu gan drydydd 
parti arbenigol a’i ailgylchu.

Technoleg sy’n defnyddio ynni’n effeithlon 
Rydym yn adolygu ein defnydd o dechnoleg 
yn rheolaidd i nodi lle gallwn leihau’r defnydd 
o ynni. Mae cyfrifiaduron bwrdd gwaith a 
gliniaduron yn parhau i gael eu disodli gan 
offer sy’n defnyddio ynni’n fwy effeithlon pan 
fo angen, ac mae hen offer yn cael ei ailgylchu 
neu ei roi i elusennau lleol. Rydym yn defnyddio 
technoleg fideo-gynadledda a ddefnyddir gan 
gydweithwyr a chwsmeriaid fel ei gilydd i sicrhau 
lefel bersonol o wasanaeth a lleihau teithio nad 
yw’n hanfodol.

Rhwydwaith Hyrwyddwyr Amgylcheddol 
Mae’r rhwydwaith Hyrwyddwyr Amgylcheddol  
yn grŵp o bron i 50 o gydweithwyr o’r busnes, 
sy’n cydweithio i leihau effaith y Gymdeithas,  
ei chydweithwyr a’i haelodau ar yr amgylchedd.

Yn ogystal â llunio a darparu rhaglen 
hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Garbon 
orfodol, mae’r rhwydwaith yn tynnu sylw at 
fentrau allweddol, yn cynnal digwyddiadau 
ymwybyddiaeth ac yn rhannu awgrymiadau a 
chyngor cyffredinol â chydweithwyr ar gyfer byw 
yn gynaliadwy. Roedd y mentrau a gyflwynwyd yn 
2021 yn cynnwys darparu gwybodaeth am COP26, 
Diwrnod y Ddaear, gwneud dewisiadau bwyd 
cynaliadwy, a sut i gael Nadolig cynaliadwy.

Blwyddyn Milltiroedd a deithiwyd

2019 179,839

2020 36,234

2021 25,779
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Blaenoriaethau amgylcheddol ar gyfer 2022
• Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i 

ddadansoddi a deall ein hôl troed carbon yn 
fanwl, gan gynnwys ein hallyriadau cwmpas 3 a 
byddwn yn defnyddio hyn i ddatblygu llwybr ar 
gyfer cyflawni ein huchelgais i fod yn sero net 
erbyn 2030.

• Bydd y rhaglen hyfforddiant ymwybyddiaeth 
o garbon yn parhau i gael ei chynnal drwy 
gydol 2022, gyda gweithgarwch ategol gan 
y Rhwydwaith Amgylcheddol. Bydd hyn yn 
sicrhau bod ein holl gydweithwyr yn cael ystod 
o wybodaeth a fydd yn eu helpu i fyw bywydau 
mwy cynaliadwy gartref ac yn y gwaith.

• Byddwn yn parhau i gymryd camau i ddeall 
anghenion ein cwsmeriaid wrth eu helpu i 
ddeall a rheoli’r risgiau sy’n deillio o newid 
hinsawdd, yn enwedig ein cwsmeriaid morgeisi, 
a byddwn yn defnyddio’r adborth hwn i lywio 
datblygiad cynhyrchion a gwasanaethau yn y 
dyfodol.

• Dylai’r gwaith uwchraddio ac ail-ddylunio 
Tŷ Principality gael ei gwblhau yn 2022, felly 
gobeithiwn groesawu ein cydweithwyr yn ôl 
i weithle mwy cynaliadwy ac effeithlon o ran 
carbon, a fydd yn annog gweithio hyblyg ac  
yn cefnogi eu lles.
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Mae ein busnes yn agored i amrywiaeth eang o risgiau wrth weithredu ein strategaeth  
ac ymgymryd â’n gweithgareddau o ddydd i ddydd. Caiff y risgiau hyn eu lliniaru i raddau gan natur 
syml ein model busnes a’r cynhyrchion yr ydym yn eu cynnig. Mae ein diwylliant a’n hathroniaeth 
rheoli risg yn adlewyrchu ymwybyddiaeth gref o’r dirwedd risg bresennol a’r un sy’n dod i’r amlwg a 

allai effeithio ar y broses o gyflawni ein strategaeth. Rydym yn gweithredu yn gyfan gwbl o fewn y DU 
ac yn cymryd risgiau dim ond pan ellir eu deall, eu monitro a’u rheoli’n llwyr.

Trosolwg o’r Risgiau 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Rydym yn rheoli risgiau trwy:
•  Weithredu un model busnes integredig yn seiliedig ar lywodraethu risg yn gadarn;

•  Mabwysiadu fframwaith rheoli risg sy’n cynnwys pob risg ac sydd wedi’i ategu gan fodel ‘tair llinell 
amddiffyn’ sydd wedi’i ddiffinio’n glir;

•  Monitro a rheoli risgiau yn unol â pharodrwydd i dderbyn risg fel y pennwyd gan y Bwrdd; a

•  Sicrhau ein bod yn cynnal cyfalaf a hylifedd digonol i alluogi’r busnes i oroesi straen sylweddol  
ond tebygol sy’n benodol i’r farchnad a’r cwmni.

ADRODDIAD STRATEGOL
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Y prif risgiau 
Amlinellir y risgiau allweddol yr ydym yn agored iddynt isod. Yn sylfaenol nid yw’r rhain yn wahanol i’r 
rhai yr adroddwyd amdanynt yn y flwyddyn flaenorol, ond mewn sawl ffordd mae eu heffaith bosibl 
ar broffil risg cynhenid y busnes yn parhau i fod yn fwy o ganlyniad i’r heriau a’r ansicrwydd yn sgil 
pandemig COVID-19:

a) Risg busnes
Rydym o’r farn mai risg strategol, y risg i gyflawni Cynllun Corfforaethol y Gymdeithas, yw’r brif risg 
busnes. Er bod pob maes busnes yn gyfrifol am reoli ei risgiau ei hun, cyfrifoldeb y Bwrdd a Phwyllgor 
Risg y Bwrdd yw rheoli risg strategol yn bennaf, ac mae eu cylch gwaith yn cwmpasu’r holl gategorïau 
risg ar sail y Gymdeithas gyfan.

(i) Cefndir ac ansicrwydd y farchnad
Mae cystadleuaeth mewn marchnadoedd morgeisi a chynilion gan fanciau ‘Herio’ a banciau prif ffrwd 
y DU yn cynyddu wrth iddynt ganolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau nad ydynt yn 
gysylltiedig â buddsoddi. Rydym yn canolbwyntio ar effeithlonrwydd a rheoli costau trwy ein rhaglen 
gwelliant parhaus, ond bydd pwysau o ran costau yn parhau i godi yn sgil cyflymder a chymhlethdod 
newidiadau i reoliadau, lefelau gofynnol o fuddsoddiad mewn technoleg a thwf organig. Bydd yr 
adferiad economaidd ar ôl COVID-19 yn parhau i gael effaith tymor agos sylweddol ar y marchnadoedd 
craidd yr ydym yn gweithredu ynddynt, ond rydym hefyd yn cydnabod y goblygiadau posibl i’n 
strategaeth fusnes tymor hwy wrth i ymddygiad a dewisiadau aelodau a chwsmeriaid esblygu wrth 
ymateb i’r ffaith bod mwy o dechnoleg ddigidol ar gael.

Risg busnes

Y risg sy’n deillio 
o newidiadau i’r 
model busnes a’r 

risg y bydd y model 
neu’r strategaeth 

fusnes yn amhriodol 
oherwydd ffactorau 
macroeconomaidd, 

cystadleuol, 
daearyddol, 
rheoleiddiol  

ac eraill.

Risg y farchnad

Y risg o effaith 
andwyol ar 

werth incwm sy’n 
deillio o asedau a 

rhwymedigaethau’r 
Gymdeithas 
o ganlyniad i 
newidiadau i’r 
cyfraddau llog.

Risg ymddygiad

Y risg nad yw’r 
Gymdeithas yn trin 
ei chwsmeriaid yn 
deg, gan arwain 
at ganlyniadau 
amhriodol neu 

annheg.

Risg credyd

Y risg na fydd 
benthycwyr neu 

wrthbartïon yn bodloni 
eu hymrwymiadau 

ariannol pan fyddant 
yn ddyledus.

Risg gweithredu

Y risg o golled yn sgil 
prosesau a systemau 
annigonol neu sy’n 

methu neu wall 
dynol mewnol, neu 

yn sgil digwyddiadau 
allanol.

Risg gyfreithiol  
a rheoleiddiol

Y risg nad yw’r 
Gymdeithas yn 
cydymffurfio â 
deddfwriaeth a 

rheoliadau.

Risg hylifedd  
a chyllid

Risg hylifedd yw’r 
risg nad oes gan y 

Gymdeithas ddigon 
o arian i fodloni ei 

hymrwymiadau pan 
fyddant yn ddyledus. 
Risg cyllid yw’r risg na 

fydd y Gymdeithas 
yn gallu cyrraedd 
y marchnadoedd 
cyllid, neu y bydd 

yn gwneud am gost 
sylweddol.

Risg diddyledrwydd

Y risg nad yw’r 
Gymdeithas yn 

cynnal adnoddau 
cyfalaf digonol 

uwchben y gofynion 
rheoleiddiol 

gofynnol.
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(ii) Lliniaru risg
Mae’r Bwrdd yn cynnal proses cynllunio strategol gadarn a gaiff ei goruchwylio gan y swyddogaeth risg 
a’i chefnogi gan raglen profion straen cyfalaf a hylifedd. Cyflwynir adroddiadau perfformiad a risg busnes 
cyfunol i’r Bwrdd ac uwch bwyllgorau risg sydd â chylch gwaith sy’n cwmpasu goruchwylio pob categori 
risg ac asesu risgiau strategol sy’n dod i’r amlwg.

b) Risg credyd 
Mae risg credyd yn deillio’n bennaf o fenthyciadau i gwsmeriaid manwerthu a masnachol ac o’r 
buddsoddiadau a ddelir gan swyddogaeth Drysorlys y Gymdeithas.

(i) Cefndir ac ansicrwydd y farchnad
Mae pandemig COVID-19 wedi effeithio ar economi y DU yn mewn llawer o ffyrdd. Mae effaith camau 
gweithredu’r llywodraeth megis cyfyngiadau symud a chyfnodau clo wedi bod yn ddifrifol, ac mae llawer 
o fusnesau wedi methu o ganlyniad i’r gostyngiad sylweddol i weithgarwch economaidd cyffredinol. 
Mae maint y dirywiad mewn allbwn economaidd a welwyd yn 2020 yn ddigynsail yn yr oes fodern, wrth 
i gynnyrch domestig gros ond cyrraedd lefelau cyn y pandemig ym mis Tachwedd 2021. Mae tarfu ar 
gadwyni cyflenwi byd-eang wedi arwain at brinder mewn rhai nwyddau a chynhyrchion, ac mae cwmnïau 
wedi adrodd yn gynyddol am anawsterau cyflogi staff. Mae’r ffactorau hyn wedi arwain at arafu’r twf 
economaidd a chynnydd mewn pwysau chwyddiant. Mae llawer iawn o ansicrwydd o hyd ynghylch y 
rhagolwg economaidd, hyd yn oed gan dybio na fydd unrhyw donnau o’r coronafeirws a ddaw yn cael 
effaith sylweddol ar yr economi. Caiff ein cynlluniau, sydd wedi’u seilio ar dybiaethau gofalus a realistig, 
eu profi gan ddefnyddio nifer o senarios gwahanol sy’n cynnwys ystod o ganlyniadau rhesymol gan 
gynnwys symudiadau mwy mewn cyfraddau llog, cynnydd i ddiweithdra, gostyngiad i werth eiddo preswyl 
a phwysau eithriadol ar rannau penodol o’r farchnad eiddo tiriaethol fasnachol.

(ii) Lliniaru risg
Mae ansawdd penderfyniadau benthyca unigol a’r broses reoli ddilynol, ynghyd â gweithrediad 
polisi credyd sy’n adlewyrchu ein parodrwydd i dderbyn risg, yn effeithio’n uniongyrchol ar lwyddiant 
ein strategaeth. Mae gan bob maes busnes: benthyca preswyl, benthyca masnachol a’r trysorlys, 
Ddatganiad Polisi Risg Credyd sy’n nodi parodrwydd y Bwrdd i dderbyn risg, gan gynnwys strwythurau  
a chyfrifoldebau, diffiniadau risg a dulliau mesur a monitro risg.

Timau arbenigol sy’n gyfrifol am reoli risg credyd o ddydd i ddydd. Maent yn defnyddio technegau rheoli 
risg credyd i fesur, lliniaru a rheoli risg credyd mewn ffordd sy’n gyson â’r parodrwydd i dderbyn risg. Mae 
portffolios risg credyd yn destun profion straen rheolaidd i efelychu canlyniadau ac asesu’r effaith bosibl 
ar ofynion cyfalaf.

(iii) Risg credyd manwerthu
Rydym yn parhau i ganolbwyntio ar ansawdd sylfaenol benthyciadau newydd yn y farchnad manwerthu 
arwystl cyntaf gan sicrhau bod y cymysgedd o amlygiadau portffolio cyffredinol o fewn ein parodrwydd 
i dderbyn risg. Wrth i effeithiau pandemig COVID-19 leddfu, rydym wedi gwrthdroi yn raddol y 
cyfyngiadau dros dro ar ein meini prawf benthyca a oedd ar waith yn ystod 2020. Rydym yn parhau 
i danysgrifennu’n unigol bob cais am forgais gan sicrhau bod ein hasesiad o deilyngdod credyd a 
fforddiadwyedd yn ystyried yr amgylchiadau anarferol y mae rhai ymgeiswyr ynddynt.

Wrth i bwysau ar gyllid aelwydydd gynyddu, mae ein hasesiad fforddiadwyedd yn parhau i gynnwys 
amcangyfrif o wariant hanfodol. Rhoddir straen cyfradd llog i sicrhau bod y morgais arfaethedig yn 
fforddiadwy pe bai’r cyfraddau llog yn cynyddu yn y dyfodol. Mae cyfran sylweddol o’n cwsmeriaid yn 
elwa ar gynhyrchion cyfradd sefydlog, sy’n darparu diogelwch rhan cynnydd i’r gyfradd llog yn ystod 
cyfnod y gyfradd sefydlog. Mae benthyciadau manwerthu newydd wedi’u cyfyngu i flaensymiau wedi’u 
gwarantu gan eiddo yng Nghymru a Lloegr. Rhoddodd ein busnes benthyca ail arwystl, Nemo Personal 
Finance Ltd, y gorau i gynnig benthyciadau newydd yn 2016.
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Gallai’r crynodiad ym marchnad y DU waethygu drwy oramlygiad i un lleoliad daearyddol neu 
ddibyniaeth ar fathau penodol o gynhyrchion yn y portffolio. Rydym yn rheoli’r risg hon drwy fonitro 
dosbarthiad daearyddol benthyciadau, trwy ddosbarthu benthyciadau gros yn ôl sianel caffael a thrwy 
osod terfynau risg benthyciadau newydd mewn cylchrannau penodol o’r farchnad forgeisi. Cynhelir 
profion straen yn rheolaidd sy’n ceisio sefydlu i ba raddau y gallai colledion ddod i’r amlwg mewn  
ystod o senarios ac maent yn ystyried effaith digwyddiadau economaidd ar gyfraddau diffygdalu ac  
ar symudiadau prisiau tai yn bennaf.

Mae ein swyddogaethau casglu ac adennill yn ceisio darparu proses ymatebol ac effeithiol ar gyfer 
rheoli ôl-ddyledion. Daeth y cynllun gwyliau taliadau brys a gyflwynwyd yn ystod pandemig COVID-19 
i ben yn 2021 ac mae mwyafrif helaeth y cwsmeriaid a fanteisiodd ar y cynllun hwn wedi dychwelyd 
i’w taliadau morgais rheolaidd erbyn hyn. Rydym yn annog cyfathrebu cynnar dwyffordd â benthycwyr, 
gyda’r nod o sicrhau ymrwymiad i gadw at eu hymrwymiadau talu, a hynny fel arfer drwy gyfrwng 
cynlluniau ad-dalu a mesurau blaen-gau eraill. Mae angen cefnogaeth ar gwsmeriaid sydd mewn 
trafferthion ariannol ar adeg a allai fod yn anodd, felly rhoddir ystyriaeth ofalus i’r strategaeth fwyaf 
priodol sy’n debygol o arwain at y canlyniad gorau i’r cwsmer ac i’r Gymdeithas. Fel rheol, dim ond  
pan fydd pob ymdrech resymol i ddatrys materion wedi methu neu fod y morgais yn cael ei ystyried  
yn anghynaliadwy yn y tymor hwy y byddwn yn ceisio adfeddu eiddo.

(iv) Risg credyd masnachol
Adolygir y parodrwydd i dderbyn risg fasnachol yn rheolaidd gan ystyried y newidiadau yn 
amgylchiadau’r economi a’r farchnad, ac mae hefyd yn destun adolygiad blynyddol ffurfiol. Rydym  
yn parhau i fod yn ochelgar o ran benthyca masnachol a wneir mewn modd darbodus, ac yn parhau  
i fabwysiadu strategaeth o gynnal cysylltiadau hirdymor. Mae benthyca masnachol yn parhau i 
weithredu o fewn fframwaith o feini prawf credyd ceidwadol, gan ganolbwyntio’n bennaf ar y ffrwd 
incwm sylfaenol a sicrwydd bod modd talu dyledion yn ôl yn ogystal â gwerth eiddo. Er ein bod wedi 
parhau i werthuso cyfleoedd newydd i fenthyca, rydym wedi cymryd camau i gyfyngu ar ein hamlygiad  
i rannau o’r farchnad benthyca masnachol yr ydym yn credu y gallent fod â llai o allu i adfer ar ôl 
effeithiau economaidd y pandemig. 

Caiff risg crynodiad yn y portffolio masnachol ei rheoli a’i monitro drwy gyfres o derfynau amlygiad 
credyd. Mae cysylltiadau benthyca masnachol yn cael eu hadolygu’n rheolaidd er mwyn sicrhau bod 
cyfleusterau’n perfformio yn unol â thelerau’r gymeradwyaeth wreiddiol. Sefydlwyd gweithdrefnau rhestr 
‘cadw golwg’ sy’n graddio benthycwyr yn ôl difrifoldeb tybiedig y risg, ac maent wedi’u cynllunio i nodi 
achosion a allai beri pryder er mwyn hwyluso camau cynnar i liniaru risg neu ymatal rhag blaen-gau pan 
fo’n briodol. Pan fydd cyfrifon mewn sefyllfa diffygdalu, ystyrir yn ofalus y strategaeth ymadael fwyaf 
priodol. Yn arbennig, bydd yr adran benthyca masnachol yn cymryd rhan mewn trafodaethau helaeth 
gyda chwsmeriaid a chynghorwyr, ac yn ymrestru cymorth proffesiynol allanol yn ôl y gofyn er mwyn 
sicrhau y dewis gorau posibl gan ystyried anghenion yr holl randdeiliaid.

Yr adran benthyca masnachol sy’n gyfrifol am ansawdd cyffredinol y llyfr benthyciadau a digonolrwydd 
gweithdrefnau a mesurau rheoli credyd, a darperir goruchwyliaeth gan swyddogaeth Risg Credyd y 
Gymdeithas, y Pwyllgor Risg Credyd a Phwyllgor Risg y Bwrdd.

v) Risg credyd y Trysorlys
Mae risg credyd y Trysorlys yn deillio o’r buddsoddiadau a ddelir er mwyn bodloni gofynion hylifedd 
ac fe’i rheolir gan swyddogaeth y Trysorlys o fewn terfynau polisi risg credyd. Adolygir llinellau credyd 
gwrthbartïon y Trysorlys yn wythnosol gan y Pwyllgor Cyllid. Caiff newidiadau i linellau a therfynau eu 
cymeradwyo gan Bwyllgor Risg y Bwrdd yn unol â fframwaith a ragnodir gan y Bwrdd.
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c) Risg hylifedd a chyllid
Mae penderfynu ar y cymysgedd priodol o hylifedd a chyllid a faint i’w ddal yn benderfyniad allweddol 
i’r Bwrdd, sy’n cydnabod bod yn rhaid i ni barhau i fod yn gartref diogel a deniadol i adneuon 
manwerthu Aelodau yn ogystal â darparu lefelau digonol o broffidioldeb.

(i) Cefndir ac ansicrwydd y farchnad
Er y bu adferiad economaidd y DU yn gryf yn 2021, gallai pwysau chwyddiant sy’n dod i’r amlwg ac 
ymatebion polisi ariannol cysylltiedig arwain at ragor o anwadalrwydd yn y farchnad yn y tymor agos.

Gan fod cymorth Banc Lloegr wedi’i ohirio ac mae’r farchnad yn rhagweld codiadau cyflym ac olynol i’r 
gyfradd sylfaenol, mae posibilrwydd o hyd y gallai newidiadau i ymddygiad cwsmeriaid wedi’u cuddio 
gan gyfnod estynedig o gyfraddau llog cyson isel arwain at newid gofynion cyllid a hylifedd.

Mae ymddangosiad amrywiolion newydd o COVID-19, ac ymyraethau dilynol gan lywodraeth hefyd yn 
arwain at y posibilrwydd o ysgogi rhagor o ansicrwydd yn yr economi.

(ii) Lliniaru risg
Cyfrifoldeb y Trysorlys yw rheoli hylifedd o ddydd i ddydd. Mae’r Pwyllgor Cyllid yn arfer rheolaeth 
dros lefelau hylifedd drwy weithredu polisïau hylifedd llym a thrwy waith monitro gofalus, gan dderbyn 
adroddiadau wythnosol ar sefyllfaoedd hylifedd cyfredol a rhagamcanol.

Mae’r Bwrdd yn penderfynu ar lefel yr adnoddau hylifol sy’n ofynnol i gefnogi strategaeth y Gymdeithas 
drwy gynnal Proses Asesiad Mewnol o Ddigonolrwydd Hylifedd (ILAAP) flynyddol yn rhan o ddatblygiad 
Cynllun Corfforaethol y Gymdeithas. Mae profion straen yn ystyried amrywiaeth o senarios difrifol ond 
tebygol a’u heffaith ar y Gymdeithas, yn enwedig o ran all-lifau cynilion manwerthu. Cymeradwyodd y 
Bwrdd yr ILAAP diweddaraf ym mis Awst 2021.

Mae’r Gymdeithas yn cynnal sylfaen gyllid amrywiol, ac mae ganddi hanes cryf o ddenu a chadw cyllid 
manwerthu drwy ei hamrywiaeth o gynhyrchion manwerthu ac ar yr un pryd, cynnal presenoldeb yn 
y farchnad gyfanwerthu gyda chymorth statws credyd allanol. Hefyd, fel rhan o’i strategaeth gyllid, 
sicrhaodd y Gymdeithas gwerth £900 miliwn o gyllid gan Fanc Lloegr o’r Cynllun Cyllid Cyfnod Penodol, 
gyda chymhellion ychwanegol i BBaChau (TFSME) cyn cau’r ffenestr fanteisio ar ddiwedd mis Hydref 
2021, gan helpu i gynnal ei sefyllfa hylifedd a chyllid gref.

ch) Risg y farchnad
Adran y Trysorlys sy’n gyfrifol am reoli amlygiad i bob agwedd ar risg y farchnad, o fewn y cyfyngiadau 
gweithredu a nodir yn Natganiad Polisi y Trysorlys. Darperir goruchwyliaeth gan y swyddogaeth Risg 
Ariannol, y Pwyllgor Cyllid, y Pwyllgor Risg Gweithredol a Phwyllgor Risg y Bwrdd.

Mae cynllun pensiwn buddion diffiniedig y Gymdeithas hefyd yn agored i risg y farchnad, a reolir 
gan Ymddiriedolwyr y Cynllun. Ni ystyrir bod risg arian cyfred yn berthnasol gan y gwneir bron yr holl 
drafodiadau mewn Sterling.

(i) Risg cyfraddau llog
Mae risg cyfraddau llog yn deillio’n bennaf o’r cynhyrchion benthyca a chynilo cyfradd sefydlog a gynigir. 
Mae nodweddion amrywiol cyfraddau llog y cynhyrchion hyn a’u proffiliau aeddfedrwydd, a’r defnydd o 
gyllid cyfanwerthu i gefnogi eu cyflawniad, yn creu amlygiadau i risg cyfraddau llog o ganlyniad i’r ffaith 
nad yw cyfraddau llog yn cyfateb yn union i wahanol offerynnau ariannol. Mae math sylweddol arall 
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o risg cyfraddau llog yn deillio o’r gydberthynas amherffaith rhwng ailbrisio cyfraddau llog ar wahanol 
asedau a rhwymedigaethau. Gelwir hyn yn risg sylfaen. 
 
(ii) Cefndir ac ansicrwydd y farchnad 
Mae cyfradd sylfaenol Banc Lloegr wedi parhau ar ei isaf erioed ar 10 pwynt sylfaen ar gyfer mwyafrif 
pandemig COVID-19. Mae rhethreg Banc Lloegr ynglŷn â’r posibilrwydd o ddefnyddio cyfraddau negatif 
ar ddechrau’r pandemig wedi esmwytho drwy gydol 2021, gyda chynnydd yn y gyfradd sylfaenol ym mis 
Rhagfyr 2021 a phrisiau’r farchnad yn destun mwy o gynnydd i gyfraddau yn ystod 2022. 

Er bod marchnadoedd yn disgwyl y bydd Pwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr yn dechrau ymdrin â 
phryderon chwyddiant sy’n ymddangos yn llai darfodol na’r disgwyl yn wreiddiol, mae cyflymdra a 
maint y newidiadau yn parhau i fod yn ansicr ac mae anwadalrwydd yn parhau i fod yn debygol yn  
y tymor agos.

Ni fydd Cyfradd Gwerthu Rhwng Banciau Llundain (LIBOR) yn cael ei chyhoeddi ar ôl 2021, a disgwylir 
y bydd y trosglwyddo i gyfraddau meincnodi amgen sy’n rhydd rhag risg yn cael eu cwblhau yn fuan 
wedyn. 
 
(iii) Lliniaru risg 
Mae risg cyfraddau llog yn destun adolygiad a rheolaeth barhaus, o fewn y parodrwydd i dderbyn risg 
a bennir gan y Bwrdd. Caiff risgiau’n ymwneud â chynhyrchion penodol eu lliniaru drwy delerau ac 
amodau cysylltiedig priodol ar gyfer y cynhyrchion, gweithdrefnau cynigion, a dadansoddiad manwl 
o forgeisi sydd yn yr arfaeth ac ymddygiad adbryniant cynnar. Defnyddir offerynnau deilliadol i reoli 
agweddau amrywiol ar risg cyfraddau llog, gan gynnwys y sefyllfaoedd sylfaen net pan fo’n briodol,  
ac yn unol â thelerau Deddf Cymdeithasau Adeiladu 1986.

Mae’r Pwyllgor Cyllid yn ystyried yn fisol effaith nifer o brofion straen yn ymwneud â risg cyfraddau 
llog a risg sylfaen ar y fantolen, gan ddefnyddio mesurau enillion a gwerth. Hefyd, mae ein Pwyllgor 
Gweithredol a’n Pwyllgor Risg y Bwrdd yn adolygu’r dewisiadau a’r strategaethau sydd ar gael i reoli 
effaith unrhyw newidiadau posibl mewn cyfraddau llog yn y dyfodol. Mae ein rhagolygon a’n cynlluniau 
yn ystyried y risg o ran newidiadau i’r gyfradd llog, a chânt brawf straen yn unol â hyn.

Rydym yn parhau i sicrhau ein bod yn cynnal cyfran sylweddol o gynilion a morgeisi cyfradd amrywiol 
yn ôl disgresiwn ar ein mantolen, sy’n darparu hyblygrwydd i reoli effeithiau newid i gyfradd sylfaenol 
Banc Lloegr.

Mae gennym gyfres o derfynau a gymeradwywyd gan y Bwrdd sy’n sicrhau bod effaith newid i gyfraddau 
llog sylfaen neu’r farchnad yn effeithio cyn lleied â phosibl ar incwm llog net a gynhyrchwyd a gwerth 
economaidd y fantolen.

Mae’r Gymdeithas wedi cymryd pob cam angenrheidiol i drosglwyddo’n ddidrafferth Fenthyciadau  
Masnachol a sefyllfaoedd deilliadol cysylltiedig a oedd yn rhan o LIBOR yn unol â disgwyliadau 
rheoleiddiol. Bydd tua £300 miliwn o Fenthyciadau Masnachol yn cael eu trosglwyddo i gyfradd 
sylfaenol Banc Lloegr wrth i gyfnod sefydlog terfynol LIBOR ddod i ben, a disgwylir i’r olaf ddod i ben  
ym mis Ebrill 2022. Ailsylfaenwyd yr holl gyllid cyfanwerthu yr effeithiwyd arno sy’n gysylltiedig â LIBOR 
i SONIA yn ystod 2021. Mae dau ddeilliad yn weddill sy’n gysylltiedig â LIBOR, fydd yn cael eu hail-
sylfaenu yn gynnar yn 2022.  
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d) Risg gweithredu
Rydym yn asesu ein hamlygiad i risgiau gweithredu a’n rheolaeth ohonynt drwy gyfeirio at wyth categori:

Categori risg Diffiniad cryno

Rheoli newid
Y risg o beidio â chyflawni amcanion strategol y rhaglen newid neu 
o darfu ar weithgaredd busnes fel arfer o ganlyniad i weithredu 
newid.

Trosedd ariannol
Y risg o golled i’r busnes sy’n deillio o weithgareddau sy’n osgoi 
rheolaethau, defnydd heb awdurdod o asedau neu wasanaethau 
neu weithgareddau anghyfreithlon.

Rheolaeth ariannol
Y risg o golledion neu niwed i’r enw da o ganlyniad i reolaeth wan 
ar gyllid neu wybodaeth reoli annigonol i gefnogi penderfyniadau.

Rheolaeth data
Y risg o golledion neu niwed i’r enw da o ganlyniad i gamreoli data 
personol neu ddata o ansawdd gwael.

Seilwaith a chadernid

Y risg o golled o ganlyniad i anallu i wasanaethu cwsmeriaid a 
rhanddeiliaid allweddol oherwydd ymosodiad seiber neu fethiant y 
seilwaith TG gweithredol, gan gynnwys diogelu gwybodaeth rhag 
mynediad, defnydd, datgeliad, addasiad neu ddinistrio heb 
awdurdod.

Pobl

Y risg o fethu â chynnal a datblygu’r lefel briodol o adnoddau 
medrus, cynnal cysylltiadau cyflogeion, darparu amgylchedd diogel 
yn unol â gofynion deddfwriaethol a chydymffurfio â deddfau 
moeseg, amrywiaeth a gwahaniaethu.

Iechyd, diogelwch a lles Risgiau i iechyd, diogelwch a lles cydweithwyr a chwsmeriaid.

Cyflenwyr a chaffael

Y risg o golled o ganlyniad i fethiant cyflenwr allweddol neu 
drefniadau contract allanol neu drwy fethiant darparwyr 
gwasanaethau trydydd parti i fodloni lefelau targed y cytunwyd 
arnynt o ran gwasanaeth.

(i) Cefndir ac ansicrwydd y farchnad
Bydd COVID-19 yn parhau i gael effaith tymor agos ar ein proffil risg gweithredu wrth i ni weithio ein 
ffordd drwy’r pandemig ac allan ohono. Tra bo’r amgylchedd allanol yn parhau i esblygu, gyda heriau  
yn gysylltiedig ag arloesi technegol, cadwyn gyflenwi y DU, disgwyliadau uwch gan gwsmeriaid a safonau 
rheoleiddiol yn dod i’r amlwg, mae’r sector hefyd yn parhau i ymdrin â’r risg gweithredu ychwanegol sy’n 
gysylltiedig â’r pandemig. Er enghraifft, mae’r newid i weithio gartref yn cynyddu proffil risg gweithredu 
mewn meysydd megis diogelu data, trosedd ariannol a rheolaeth trydydd parti. Hefyd, er gwaethaf 
buddsoddiadau diweddar a sylweddol gan sefydliadau ariannol mewn atebion technolegol sydd â’r 
nod o fynd i’r afael â throseddau ariannol a bygythiadau seiber mwy soffistigedig, ceir tuedd barhaus o 
dwyll ariannol sy’n targedu defnyddwyr yn uniongyrchol. Mae hyn yn parhau i gynnwys gweithgareddau 
sy’n cam-fanteisio ar y pandemig a’r ansicrwydd canlyniadol sy’n deillio o’r amgylchiadau digynsail hyn. 
Mae ein hamgylchedd rheoli wedi esblygu i amddiffyn cwsmeriaid a chydweithwyr ac rydym yn parhau i 
gydweithredu â phartneriaid y diwydiant i wella rheolaethau a gwella addysg staff a chwsmeriaid.
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Mae’r pandemig hefyd wedi dylanwadu’n fawr ar fywydau gwaith, ac mae wedi newid disgwyliadau 
gweithwyr, o ran patrymau a lleoliad gwaith. Mae symud i weithio o bell wedi effeithio ar y farchnad 
recriwtio ac wedi cyflwyno risgiau a chyfleoedd o ran yr hyn sy’n amgylchedd wedi’i lywio gan ymgeiswyr 
erbyn hyn.

Er gwaethaf y pandemig COVID-19 sy’n parhau, rydym yn cydnabod y gallai methu â chynyddu ar yr un 
raddfa â datblygiadau mewn technoleg arwain at risg i sefydlogrwydd, diogelwch a chadernid systemau 
technoleg. O ganlyniad i hynny, rydym yn parhau i fuddsoddi mewn gwella ein hystad TG. Mae risg yn 
gysylltiedig ag unrhyw raglen newid wrth gyflwyno systemau a phrosesau newydd a’u hintegreiddio â 
rhai presennol. Mae gennym bwyslais cryf ar lywodraethu newid a rheoli rhaglenni i leihau’r risgiau hyn 
gymaint â phosibl.

(ii) Lliniaru risg
Rydym yn rheoli ein hamlygiad i risg gweithredu drwy asesu natur y digwyddiadau allanol, rhannu 
gwybodaeth â sefydliadau yn y maes a thrwy adolygu digwyddiadau risg mewnol a ddadansoddwyd 
drwy gyfeirio at y categorïau risg gweithredu a ddisgrifiwyd uchod. Yn ogystal ag unrhyw golled 
uniongyrchol y gellir ei phriodoli i risgiau yn y categorïau hyn, gallai unrhyw ddigwyddiad o’r fath 
niweidio enw da y Gymdeithas, gan arwain at effeithiau eilaidd.

Mae ein fframwaith rheoli risg gweithredu yn amlinellu’r strategaeth ar gyfer nodi, asesu a rheoli risg 
gweithredu. Yr uwch reolwyr sy’n gyfrifol am ddeall natur a graddau’r effaith ar bob maes busnes ac 
am ymwreiddio mesurau priodol i liniaru’r risgiau hynny. Caiff y fframwaith ei ddiweddaru o bryd i’w 
gilydd er mwyn ystyried newidiadau i’r proffil busnes, cynhyrchion newydd a ddatblygir, yr amgylchedd 
gweithredu allanol a chanllawiau arfer gorau, ac mae wedi’i seilio ar ystyriaethau meintiol ac 
ansoddol.

Cofnodir risgiau gweithredu a wireddir drwy gofnodi digwyddiadau risg gan gynnwys y rhai hynny sy’n 
achosi colledion ariannol neu golledion fu bron â digwydd. Defnyddir dadansoddiad o ddigwyddiadau 
er mwyn nodi unrhyw wendidau systemig posibl mewn prosesau gweithredol.

dd) Risg diddyledrwydd
Delir cyfalaf er mwyn amddiffyn adneuwyr drwy sicrhau y bydd asedau digonol i ad-dalu 
rhwymedigaethau hyd yn oed yn wyneb colledion annisgwyl. Wrth asesu digonolrwydd y cyfalaf sydd 
ar gael, mae’r Bwrdd yn ystyried y risgiau cynhenid a pherthnasol y cawn ein hamlygu iddynt a’r angen 
i gyfalaf fod ar gael i gefnogi twf y busnes. 

(i) Cefndir ac ansicrwydd y farchnad
Mae gweithredu Basel III wedi arwain at system ariannol y DU sydd wedi ei chyfalafu’n well o lawer nag 
yr oedd cyn Argyfwng Ariannol 2007 ac mae’r dirwedd reoleiddiol yn parhau i esblygu wrth i Basel IV gael 
ei fabwysiadu.

Adlamodd y cynnyrch domestig gros yn 2021 yn dilyn y dirywiad sydyn a welwyd yn 2020 ond mae’r 
llwybr adfer economaidd ar ôl COVID-19 yn parhau i fod yn ansicr wrth i faterion y gadwyn gyflenwi 
barhau i achosi pwysau chwyddiant. Mae’r Pwyllgor Polisi Ariannol yn parhau i fonitro sut y mae diwedd 
Cynllun Cadw Swyddi y Coronafeirws yn llifo i ddata’r farchnad lafur cyn i gyfraddau llog gynyddu.

(ii) Lliniaru risg
Mae risg diddyledrwydd yn destun adolygiad rheolaidd ac fe’i rheolir o fewn y parodrwydd i dderbyn 
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risg a bennir gan y Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn penderfynu ar lefel yr adnoddau cyfalaf sy’n ofynnol i 
gefnogi strategaeth y Gymdeithas trwy gynnal Proses Asesiad Mewnol o Ddigonolrwydd Cyfalaf 
(ICAAP) flynyddol yn rhan o ddatblygiad Cynllun Corfforaethol y Gymdeithas. Mae profion straen yn 
ystyried amrywiaeth o senarios difrifol ond tebygol a’u heffaith ar y Gymdeithas, gan sicrhau bod gan y 
Gymdeithas gyfalaf digonol i wrthsefyll straen cyfwerth. Cymeradwyodd y Bwrdd yr ICAAP diweddaraf 
ym mis Mehefin 2021.

(iii) Gofynion cyfalaf
Yn 2013, cawsom ganiatâd i ddefnyddio’r dull Seiliedig ar Raddfeydd Mewnol o gyfrifo gofynion cyfalaf 
Piler 1 ar gyfer ein portffolios benthyca manwerthu arwystl cyntaf a masnachol. Mae’r dull hwn yn ein 
galluogi i gyfrifo gofynion cyfalaf rheoleiddiol drwy ddefnyddio modelau a ddatblygwyd yn fewnol sy’n 
adlewyrchu ansawdd credyd ein llyfr morgeisi a’n dealltwriaeth fanwl o’n cwsmeriaid a’n proffil risg 
credyd. Ar gyfer amlygiadau eraill a meysydd eraill o risg, rydym yn dilyn y dull Safonol sy’n defnyddio 
canrannau pwysoli risg cyfalaf wedi’u pennu gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus. Pennodd CRD IV 
ofynion cyfalaf sylfaenol gwell ar gyfer cwmnïau ac rydym yn disgwyl bodloni’r gofynion hyn bob amser. 

Yn ogystal â gofynion cyfalaf Piler 1, rydym yn dal cyfalaf o fewn Piler 2 ar gyfer y risgiau hynny na 
chawsant eu cofnodi’n ddigonol ym Mhiler 1 ac yn cadw byfferau cyfalaf y gellid eu defnyddio mewn 
cyfnodau o straen, mae CRD IV yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau gadw byfferau cyfalaf atodol.

I gydymffurfio â gofynion Piler 3 Basel III, rydym yn cyhoeddi gwybodaeth ychwanegol am ein 
hamlygiadau a’n gweithdrefnau a’n polisïau ar gyfer rheoli risg. Cyhoeddir hyn ar ein gwefan  
(principality.co.uk) ym mis Ebrill 2022.

e) Risg ymddygiad
(i) Cefndir ac ansicrwydd y farchnad
Mae cynaliadwyedd ein model busnes a’n gallu i gyflawni ein strategaeth tymor hwy yn dibynnu 
ar drin Aelodau a chwsmeriaid mewn modd cyson a theg. Rydym wedi ymrwymo erioed i sicrhau y 
caiff Aelodau a chwsmeriaid eu trin yn deg. Hefyd, mae’r drefn reoleiddiol bresennol wedi arwain at 
graffu cynyddol ar ymddygiad cwmnïau a’u pwyslais ar sicrhau canlyniadau teg i gwsmeriaid, gyda 
chanlyniadau arwyddocaol i’r cwmnïau hynny nad ydynt yn rheoli risg ymddygiad yn effeithiol. Mae 
COVID-19 wedi arwain at bwyslais ar y cyd gan reoleiddwyr ar sut y gall cwmnïau barhau i gyflawni 
canlyniadau teg o dan amgylchiadau heriol eithriadol, gyda phwyslais ar roi cymorth i fenthycwyr 
morgeisi sy’n wynebu anawsterau talu. Mae ein hymateb drwy gydol argyfwng COVID-19 i helpu 
cwsmeriaid morgeisi a chynilwyr yn cyd-fynd â disgwyliadau ein rheoleiddwyr. Hefyd, rydym yn cymryd 
rhan yn ymateb y diwydiant i gynnig yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer Dyletswydd Defnyddwyr 
newydd a’i gweithredu. Bwriad y Ddyletswydd yw sicrhau maes tecach sy’n canolbwyntio’n fwy ar y 
defnyddiwr.
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(ii) Lliniaru risg
Amlinellir ein fframwaith ar gyfer rheoli risg ymddygiad yn y diagram canlynol:

Rydym wedi manteisio ar y cyfle yn ddiweddar i adolygu ac ail-lansio ein Fframwaith Strategaeth 
Ymddygiad. Nod yr adnewyddiad hwn yw ehangu a datblygu ein darlun ymddygiad, gan sicrhau ei fod 
yn parhau i fod yn berthnasol wrth amlygu’r cysylltiad uniongyrchol â’n strategaeth sefydliadol hefyd ac 
adlewyrchu gwell pwyslais ar ein diwylliant fel sefydliad cydfuddiannol. Bwriad y Strategaeth Ymddygiad 
ar ei newydd wedd yw nodi, rheoli a mesur risg ymddygiad drwy gyfeirio at bedwar categori: Cwsmeriaid, 
Diwylliant, Cydweithwyr ac Ymddygiad Rheoleiddiol, ac mae’n nodi ein strategaeth ar gyfer rheoli risg 
ymddygiad. Mae’r Strategaeth Ymddygiad hefyd yn mynegi parodrwydd y Bwrdd i dderbyn risg mewn 
cysylltiad â risg ymddygiad.

Mae ein swyddogaeth Cydymffurfedd ac Ymddygiad yn cynghori ar reoli risg ymddygiad ac yn goruchwylio 
effeithiolrwydd mesurau rheoli sydd ar waith i reoli’r risg o ganlyniadau annheg i gwsmeriaid.

Mae’r Polisi Cydymffurfedd ac Ymddygiad yn pennu disgwyliadau lefel uchel o ran rheoli risg ymddygiad 
ac ategir hyn gan gyfres o un ar ddeg o safonau trin cwsmeriaid sy’n cynnwys meysydd ymddygiad 
penodol fel ymdrin â chwsmeriaid agored i niwed, ymdrin â chwynion, cynnal dyledion a darparu 
cymorth i gwsmeriaid sydd mewn trafferthion ariannol.

Adroddir bob mis ar fesuryddion ymddygiad allweddol sy’n cyd-fynd â’n parodrwydd i dderbyn risg 
ymddygiad a’r pedwar piler a amlinellwyd uchod i’r pwyllgorau allweddol ac i’r Bwrdd. Hefyd, mae profi 
canlyniadau yn ein galluogi i asesu i ba raddau yr ydym yn cyrraedd ein nod o ddarparu canlyniadau teg 
i Aelodau a chwsmeriaid yn gyson. Rydym yn cael adborth rheolaidd gan Aelodau a chwsmeriaid hefyd.

f) Risg Gyfreithiol a Rheoleiddiol
(i) Cefndir ac ansicrwydd y farchnad
Mae’r materion canlynol yn peri risgiau posibl i gyflawni ein strategaeth:

•  Gallai problemau ymddygiad etifeddol anhysbys ddod i’r amlwg. Mae rheoliadau sy’n ymwneud â thrin 
Aelodau a chwsmeriaid yn deg yn parhau i fod yn bwyslais i’r diwydiant gwasanaethau ariannol ac mae 
dehongliad o driniaeth deg yn esblygu dros amser, ac effeithir arno gan gyfraith achosion sy’n datblygu.

•  Mae’r dirwedd reoleiddiol yn parhau i esblygu a gall arwain at risgiau nas nodwyd hyd yn hyn. Fel 
busnes sydd â phwyslais ar Aelodau a chwsmeriaid sy’n gweithredu mewn marchnadoedd wedi’u 
rheoleiddio’n llym, rydym yn derbyn cwynion wrth gyflawni busnes arferol. Hefyd, ar lefel y sector, 
mae mynychder adolygiadau, heriau ac ymchwiliadau rheoleiddiol yn parhau yn uchel. 

Pedwar Piler

Dosbarthiad Cynnal Dyledion  
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Y Farchnad Darged a 
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Mae disgwyliadau rheoleiddiol o ran safonau ymddygiad yn cynyddu’r risg o gosbau, dirwyon neu 
gamau gwneud iawn i gwsmeriaid yn y dyfodol.

Mae ein model busnes a’n pwyslais cryf ar Aelodau yn sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i fodloni 
gofynion presennol ac yn y dyfodol.

(ii) Lliniaru risg
Rydym wedi datblygu prosesau i fonitro a chofnodi datganiadau a hysbysiadau cyfreithiol a 
rheoleiddiol. Caiff y rhain eu hasesu gan yr arbenigwyr pwnc perthnasol mewnol a phan fo’n briodol, 
datblygir cynlluniau gweithredu i sicrhau cydymffurfedd erbyn y terfyn amser gofynnol. Adolygir y 
gofrestr datganiadau a hysbysiadau yn rheolaidd i sicrhau y mabwysiedir dull cydgysylltiedig o sicrhau 
cydymffurfedd.

Rydym yn rheoli gweithrediad newidiadau rheoleiddiol trwy raglenni blaenoriaethu pwrpasol sy’n  
cael eu monitro’n fanwl gan y Bwrdd i sicrhau cydymffurfedd priodol.

Mae gan yr holl brif risgiau y potensial i effeithio ar fwy nag un categori risg penodol a gallent arwain 
at effaith sylweddol ar y model busnes pe byddai’r rhain yn digwydd ar yr un pryd. Yn arbennig, gallai 
gofynion rheoleiddio cynyddol newid gofynion cyfalaf neu hylifedd yn sylweddol a gallai hyn, o dan 
amgylchiadau eithafol, fygwth hyfywedd ein model busnes.

Risgiau sy’n dod i’r amlwg/sy’n esblygu
Ochr yn ochr â’r prif risgiau a nodwyd yn flaenorol, caiff ein hamlygiad i risgiau sy’n dod i’r amlwg ac 
sy’n esblygu eu monitro’n fanwl drwy strwythur llywodraethu ffurfiol sy’n cynnwys mesur perfformiad o’i 
gymharu â dangosyddion risg allweddol.

Cynhelir gweithgaredd sganio’r gorwel yn rheolaidd er mwyn nodi unrhyw risgiau newydd neu risgiau 
sy’n dod i’r amlwg a allai fygwth hyfywedd hirdymor y busnes. Ystyriwn hefyd allbynnau profion straen 
ac ymarferion ymddygiad ‘Black Swan’ sy’n ystyried digwyddiadau annhebygol a fyddai’n cael effaith 
berthnasol ar ein model busnes. Nodir y risgiau mwyaf sylweddol sy’n dod i’r amlwg i’n strategaeth yn  
y tabl isod, ynghyd â’r camau sy’n cael eu cymryd i liniaru’r risgiau hynny:

Risg Camau Lliniaru

Amgylchedd macroeconomaidd a geowleidyddol 
Mae natur ein busnes yn golygu ei bod yn 
hanfodol ein bod yn agored i newidiadau yn  
yr amgylchedd macroeconomaidd.

Er enghraifft, gall dirywiad economaidd effeithio 
ar lefelau diweithdra ac felly gallu benthycwyr 
morgeisi i fodloni eu hymrwymiadau.

Gallai hyn, ynghyd â gostyngiad yng ngwerth 
eiddo, arwain at fwy o golledion credyd.

Ar hyn o bryd, mae ansicrwydd yn yr amgylchedd 
macroeconomaidd yn cael ei ysgogi gan nifer o 
ffactorau, a’r mwyaf sylweddol yw llwybr yr 
adferiad economaidd yn sgil pandemig COVID-19, 
chwyddiant yn cynyddu ac effaith barhaus 
ymadawiad y DU â’r UE.

Rydym yn paratoi cynlluniau ariannol tymor canolig 
yn flynyddol sy’n cynnwys senarios sy’n adlewyrchu 
effaith newidiadau i’r amgylchedd economaidd.

Caiff dangosyddion rhybudd cynnar economaidd 
allweddol eu monitro’n fanwl. Diben hyn yw 
rhybuddio rheolwyr ynghylch arwyddion o 
drafferthion cynyddol yn yr economi.

Hefyd, rydym wedi modelu cynlluniau ariannol 
gwahanol i adlewyrchu effeithiau posibl gwahanol 
drywyddau adfer ar y marchnadoedd craidd yr ydym 
yn gweithredu ynddynt. Mae’r rhain yn cynnwys, ond 
nid ydynt yn gyfyngedig i, senarios profion straen a 
gyhoeddwyd gan Fanc Lloegr.
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Risg Camau lliniaru

Hefyd, mae tensiynau geowleidyddol rhyngwladol 
sylweddol yn parhau a all arwain at ragor o darfu 
ar yr economi ddomestig.

Amgylchedd cystadleuol

Mae natur gwasanaethau ariannol a’r galw 
amdanynt wedi newid yn sylweddol dros y 
blynyddoedd diwethaf. Nodweddir hyn yn 
arbennig gan ddatblygiad cynhyrchion digidol 
arloesol a gynigir gan gwmnïau newydd, yn 
ogystal â sefydliadau mwy sefydledig. Ymddengys 
fod derbyn a defnyddio technoleg ddigidol wedi 
cynyddu’n sylweddol yn dilyn dyfodiad pandemig 
COVID-19. Mae’r newidiadau hyn yn debygol  
o arwain at gystadleuaeth barhaus yn ein 
marchnadoedd craidd, er eu bod yn cynrychioli 
dewis cynyddol i ddefnyddwyr yn gyffredinol.

Disgwylir i bwysau cystadleuol gynyddu yn y 
dyfodol, yn arbennig gan fod cynigion newydd 
wedi’u datblygu drwy ddefnyddio technoleg 
Bancio Agored.

Prif fwriad ein rhaglen weddnewid yw sicrhau bod 
ein cynnig craidd yn parhau i fod yn briodol ac yn 
berthnasol i’n marchnad darged. Bydd cyflawni’r 
cynlluniau buddsoddi hyn yn llwyddiannus yn  
helpu i liniaru’r risgiau sy’n codi o ganlyniad i 
gystadleuaeth gynyddol. Mae pwyslais ar lefel y 
Bwrdd wedi cynyddu yn unol â buddion canfyddedig 
a’r risgiau sy’n gysylltiedig â chyflawni’r prosiect.

Caiff y marchnadoedd yr ydym yn gweithredu 
ynddynt eu monitro’n gyson i sicrhau y gall y busnes 
ymateb i newidiadau yng ngofynion cwsmeriaid.

Newid hinsawdd

Mae newid hinsawdd yn cyflwyno dwy effaith 
bellgyrhaeddol ym mhob gwlad a diwydiant. 
Bydd yn gofyn am ddiwydiant gwasanaethau 
ariannol sy’n rheoli’r risgiau cysylltiedig ac yn 
cefnogi cwsmeriaid i newid i economi niwtral  
o ran carbon.

Y ddwy brif risg y mae cwmnïau gwasanaethau 
ariannol yn eu hwynebu yw: risg Ffisegol (y risg  
o ganlyniad i gynnydd yn nifrifoldeb ac amlder 
digwyddiadau tywydd mawr) a risg Trosglwyddo 
(y risg o ganlyniad i newid i economi carbon is).

Gallai’r risgiau uchod ddod i’r amlwg wrth i 
farchnadoedd llafur deimlo effaith dirywiad y 
diwydiannau tanwydd ffosil a marchnadoedd 
llafur ‘gwyrdd’ newydd yn agor, neu wrth i  
gartrefi fod mewn mwy o berygl o lifogydd.

Disgwylir mwy o bwyslais ar reoli newid yn yr 
hinsawdd wrth i’r rheoleiddiwr a defnyddwyr 
fynnu mwy o rinweddau gwyrdd gan gwmnïau.

Rydym wrthi’n sicrhau bod ystyriaeth o’r hinsawdd yn 
cael ei hymwreiddio’n strategol yn y busnes ac wedi 
cwblhau’r dadansoddiad cychwynnol o’r llyfr cyfredol 
ynghyd â chanlyniadau posibl gwahanol senarios.

Cydnabyddir y bydd ein hymateb yn datblygu wrth  
i fwy o ddata a chanllawiau rheoleiddiol gael eu 
cyhoeddi a bydd y Gymdeithas yn monitro 
datblygiadau’r diwydiant yn ofalus.
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Cymeradwyo’r Adroddiad Strategol
Cymeradwywyd yr Adroddiad Strategol hwn (ar dudalennau 3 i 45) gan Fwrdd y Cyfarwyddwyr 
ac fe’i llofnodwyd ar ran y Bwrdd gan:

Tom Denman
Prif Swyddog Cyllid
21ain o fis Chwefror 2022

Tom Denman

Risg Camau lliniaru

Cadernid gweithredu

Mae natur a chyfl ymder newid technolegol 
yn cyfl wyno risg i gadernid parhaus y sector 
gwasanaethau ariannol.

Mae ein gallu i gynnal a pharhau i ddatblygu 
cadernid gweithredu a galluoedd rheoli risg 
gweithredu yn hanfodol i sicrhau y gallwn 
barhau i ddarparu gwasanaeth diogel, sefydlog 
a chystadleuol i’n Haelodau.

Mae eff aith y pandemig yn parhau i gyfl wyno 
heriau i sefydlogrwydd ac eff eithiolrwydd 
gweithredu y sector gwasanaethau ariannol 
yn ei gyfanrwydd.

Mae newid i weithio gartref oherwydd y 
pandemig COVID-19 wedi eff eithio ar y farchnad 
recriwtio, yn arbennig wrth gyfl enwi’r sgiliau 
arbenigol/technegol sydd eu hangen i gefnogi 
ein rhaglen weddnewid.

Mae ein rhaglen weddnewid yn ymgorff ori lefelau 
priodol o fuddsoddiad mewn gallu a chadernid 
sylfaenol systemau.

Mae Pwyllgor Risg y Bwrdd yn goruchwylio 
cyfl awniad y rhaglen yn rheolaidd ac yn sicrhau 
eff eithiolrwydd parhaus gallu rheoli risg gweithredu 
ar lefel busnes a rheolaethau cysylltiedig.

Mae rheolwyr yn parhau i fonitro’n fanwl eff eithiau’r 
pandemig ar weithrediadau busnes ac yn cymryd 
camau cyn belled ag y bo modd i liniaru’r eff aith 
ar ddarpariaeth gwasanaethau i Aelodau a 
chydweithwyr.

Rydym yn adolygu ein gweithdrefnau recriwtio a’n 
cynnig i gyfl ogeion i sicrhau ein bod yn parhau i fod 
yn gystadleuol ac yn ddeniadol i ddarpar ymgeiswyr, 
a chaiff  hyn ei fonitro drwy wybodaeth reoli amserol.

Seiberddiogelwch

Disgwylir i’r bygythiad a gyfl wynir gan 
ymosodiadau seiber aros ar lefel uwch, o ystyried 
amlder a difrifoldeb yr ymosodiadau yr adroddir 
amdanynt yn erbyn darparwyr gwasanaethau 
ariannol eraill yn y DU a marchnadoedd 
ehangach.

Rydym yn parhau i fuddsoddi yn ein gallu i reoli 
risgiau seiber ynghyd â buddsoddi yn ein cynnig 
cynhyrchion craidd. Rydym yn asesu’r gallu hwn 
yn rheolaidd drwy amryw o ddulliau gan gynnwys 
profi on hacio gan drydydd parti.
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Bwrdd y Cyfarwyddwyr

LLYWODRAETHU

Sgiliau a phrofi ad
Treuliais 30 mlynedd ym maes bancio manwerthu 
ac yswiriant cyff redinol lle cefais amrywiaeth eang o 
brofi adau o arwain pobl trwy newid mewn meysydd 
gwasanaethu cwsmeriaid yn uniongyrchol yn 
bennaf. Rwy’n credu bod hyn yn fy helpu i gefnogi’r 
tîm Arwain Gweithredol i lunio agenda newid 
barhaus y Gymdeithas.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor 
y Gymdeithas
Rwy’n gyfrifol am arwain gwaith y Bwrdd, gan sicrhau 
ei fod yn gweithredu’n eff eithiol wrth bennu’r 
strategaeth, goruchwylio perff ormiad a phennu 
parodrwydd y Gymdeithas i dderbyn risg. Rwyf i 
hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod cynlluniau olyniaeth 
cadarn ar waith, bod y Gymdeithas yn cynnal y 
safonau llywodraethu corff oraethol uchaf a bod 
gennym ddiwylliant agored a thryloyw.

Swyddogaethau eraill
Rwy’n aelod o Fyrddau Hafren Dyfrdwy Ltd (is-gwmni 
i Severn Trent PLC) a Delio Ltd, sy’n fusnes technoleg 
ariannol o Gymru sy’n tyfu’n gyfl ym. Mae gen i 
ddiddordeb arbennig mewn mynd i’r afael â thlodi 
ac anghyfi awnder ac yn Gyfarwyddwr Ymddiriedol 
Tearfund, sy’n elusen ddyngarol a datblygu tramor.

Sgiliau a phrofi ad
Roeddwn i’n gweithio yn fl aenorol ym maes bancio 
buddsoddi, ond ar ôl deng mlynedd ymunais â 
Bwrdd Dŵr Cymru, fel Cyfarwyddwr Cynllunio 
yn wreiddiol. Roeddwn yn un o Gyfarwyddwyr 
sefydlol Glas Cymru, y cwmni dielw a gymerodd 
berchnogaeth o Dŵr Cymru yn 2001, ac yn Rheolwr 
Gyfarwyddwr Dŵr Cymru tan 2014. Rwy’n credu’n 
gryf y gall modelau busnes cydfuddiannol wneud 
llawer iawn o ddaioni i’r bobl a’r cymunedau y 
maent yn eu gwasanaethu.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor 
y Gymdeithas
Rwy’n gyfrifol am sicrhau goruchwyliaeth eff eithiol o 
raglen weddnewid barhaus y Gymdeithas er mwyn i ni 
allu parhau i weddnewid a moderneiddio i fod o fudd 
i genedlaethau presennol o Aelodau a rhai y dyfodol.

Swyddogaethau eraill
Rwy’n aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Camlesi 
ac Afonydd ac yn Ymddiriedolwr o’r Sefydliad 
Cymunedol yng Nghymru. Rwy’n aelod o Fforwm 
Cydweithwyr y Gymdeithas a fy swyddogaeth i yw 
sicrhau y clywir llais cydweithwyr yn uniongyrchol 
yn ystafell y Bwrdd, ynghyd â llais yr Aelodau.

Sally Jones-Evans
Cadeirydd, Cyfarwyddwr Anweithredol 
Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Chwefror 2015, cafodd ei hethol yn 
Gadeirydd ym mis Ebrill 2021

Nigel Annett
Cyfarwyddwr Anweithredol
Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Hydref 2013
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Allwedd i’r Pwyllgorau: (Teip bras ar gyfer y Cadeirydd)

           Pwyllgor Archwilio Pwyllgor Cydnabyddiaeth Pwyllgor Llywodraethu

 Pwyllgor Risg y Bwrdd Pwyllgor Technoleg ac Enwebiadau
PLlE 

PTPRB

PCPA

PLlE PC PT PC PLlE 



48 Adeiladu eich dyfodolAdroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

AD
RO

D
D

IA
D

 S
TR

AT
EG

O
L

Sgiliau a phrofi ad
Mae gen i radd mewn mathemateg ac rwyf wedi 
cymhwyso yn Gyfrifydd Siartredig gyda Price 
Waterhouse – Pricewaterhouse Coopers [PwC] 
wedi hynny, lle’r oeddwn i’n gweithio’n wreiddiol 
yn yr adran archwilio a lle arbenigais mewn adfer 
corff oraethol a gwaith ansolfedd, a mynd yn 
bartner ym 1988. Ar ôl ymddeol o’r bartneriaeth, 
bues i’n gweithredu fel ymgynghorydd i PwC tan 
fi s Rhagfyr 2021, dim ond mewn cysylltiad â gwaith 
gweinyddu parhaus Lehman Brothers.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor 
y Gymdeithas
Fel Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol, rwy’n gwrando 
ar syniadau’r Cadeirydd, yn gwasanaethu fel 
canolwr i gyfarwyddwyr eraill, ac yn gyfrifol am 
arwain yr adolygiad blynyddol o berff ormiad y 
Cadeirydd. Fel Hyrwyddwr Chwythu’r Chwiban 
penodedig y Bwrdd, rwyf hefyd ar gael i’r Aelodau 
os oes ganddynt bryderon nad ydynt wedi gallu eu 
datrys drwy sianeli arferol neu y mae cyswllt o’r fath 
yn amhriodol ar eu cyfer.

Rwy’n gyfrifol am helpu’r Bwrdd i gyfl awni ei 
gyfrifoldebau goruchwylio o ran materion sy’n 
ymwneud ag uniondeb y datganiadau ariannol a 
naratif; systemau rheoli risg a rheolaeth fewnol.

Swyddogaethau eraill 
Rwy’n ymddiriedolwr Gardd Fotaneg Genedlaethol 
Cymru ac Artes Mundi ac yn aelod o Bwyllgor 
Adnoddau Cyllid St John Ambulance Cymru.

Derek Howell
Cyfarwyddwr Anweithredol 

Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Ebrill 2014

Claire Hafner
Cyfarwyddwr Anweithredol 

Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Ebrill 2018

Sgiliau a phrofi ad
Rwy’n gyfrifydd cymwysedig (ACA) ac mae gen i 
MA mewn Ieithoedd ac Economeg. Hyff orddais 
a chymhwysais gydag Ernst & Young yn adran 
archwilio y Gwasanaethau Ariannol ac ar ôl 
hynny treuliais dair blynedd arall ym maes treth 
gorff oraeth. Yn ystod fy ngyrfa, rwyf wedi cyfl awni 
amrywiaeth eang o swyddogaethau mewn amryw o 
sectorau, gan gynnwys cyfnod o chwe blynedd yn 
Gyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Adeiladu 
West Bromwich.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor 
y Gymdeithas
Mae fy mhrofi ad ar draws gwahanol sectorau 
gwasanaethau ariannol, taliadau, gwasanaethau 
proff esiynol, amlgyfryngau a thelegyfathrebu, yn fy 
ngalluogi i gyfrannu at raglen newid y Gymdeithas 
a llwyddiant parhaus y Gymdeithas.

Swyddogaethau eraill
Rwy’n aelod o Fforwm Cydweithwyr y Gymdeithas 
a fy swyddogaeth i yw sicrhau y clywir llais 
cydweithwyr yn uniongyrchol yn ystafell y Bwrdd, 
ynghyd a llais yr Aelodau.
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David Rigney
Cyfarwyddwr Anweithredol  

Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Mawrth 2015

Sgiliau a phrofi ad
Rwy’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig ac yn ystod fy 
ngyrfa rwyf wedi cyfl awni ystod eang o swyddi ar 
draws nifer o sectorau gan gynnwys Cyfarwyddwr 
Bwrdd Cymdeithas Adeiladu Nationwide. Credaf 
fod y profi ad hwn yn fy rhoi mewn sefyllfa dda i 
gyfrannu at raglen newid parhaus y Gymdeithas 
a chyfrannu at lwyddiant parhaus y Gymdeithas.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor 
y Gymdeithas
Rwy’n gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas 
yn mynd ati i reoli’r prif risgiau sy’n deillio 
o’i gweithgareddau, ynghyd â sicrhau 
ymwybyddiaeth o’r amgylcheddau risg presennol 
ac sy’n dod i’r amlwg sy’n helpu i ddiogelu’r 
Gymdeithas er mwyn iddi allu parhau i fod 
yn llwyddiannus ac yn gynaliadwy ar gyfer 
ei Haelodau. 

Swyddogaethau eraill
Rwy’n Gyfarwyddwr Anweithredol LINK 
Scheme Holdings Ltd ac yn Uwch Gyfarwyddwr 
Annibynnol Elexon Limited.

Debra Evans-Williams 
Cyfarwyddwr Anweithredol  

Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Medi 2019

Sgiliau a phrofi ad
Yn ystod fy ngyrfa, rwyf wedi bod ag amryw 
o swyddi Cyfarwyddwr Gweithredol ac 
Anweithredol ac wedi gweithio fel ymgynghorydd 
gyda chwmnïau yn y DU, Ewrop ac UDA. Mae fy 
mhrofi ad blaenorol yn cynnwys pum mlynedd 
yng Nghymdeithas Adeiladu Britannia, yn 
ogystal ag uwch swyddi gyda Tesco Compare 
a Confused.com.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor 
y Gymdeithas
Bydd fy mhrofi ad ym meysydd technoleg 
ariannol/e-fasnach yn fy ngalluogi i gyfrannu’n 
gadarnhaol at weddnewidiad digidol parhaus 
y Gymdeithas, a fydd yn cefnogi darpariaeth 
barhaus o brofi ad nodedig i’n Haelodau.

Swyddogaethau eraill
Rwy’n Gyfarwyddwr Anweithredol Yswiriant 
Co-Op, Cyfarwyddwr Anweithredol Awdurdod 
Porthladd Aberdaugleddau ac Ymddiriedolwr yr 
Alacrity Foundation. Rwyf hefyd yn llysgennad 
balch i Tŷ Hafan.
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Jonathan Baum
Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Gorffennaf 2021

Sgiliau a phrofiad 
Mae gen i 30 mlynedd o brofiad ym maes 
bancio domestig a rhyngwladol mewn 
sefydliadau byd-enwog gan gynnwys 
Lloyds Banking Group, Barclays Bank PLC 
a GE Capital. Roeddwn i’n Gyfarwyddwr 
Anweithredol TransUnion UK a Vanquis 
Bank.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor  
y Gymdeithas 
Mae fy mhrofiad mewn sectorau cyllid 
manwerthu, busnes, cyfoeth ac asedau ac 
mewn swyddogaethau arwain risg yn fy 
ngalluogi i oruchwylio risgiau presennol ac 
sy’n dod i’r amlwg a fydd yn sicrhau bod y 
Gymdeithas yn parhau i fod yn llwyddiannus 
ac yn gynaliadwy i’w Haelodau.

Swyddogaethau eraill 
Rwy’n gyfarwyddwr Baum Advisory Ltd.

Julie-Ann Haines
Prif Swyddog Gweithredol 
Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Mai 2016

Sgiliau a phrofiad 
Cefais fy mhenodi’n Brif Swyddog Gweithredol yn 2020 
a chyn hynny roeddwn wedi bod yn Gyfarwyddwr 
Cwsmeriaid y Gymdeithas ers 2012. Cyn ymuno 
â Principality roeddwn i’n uwch reolwr gwerthu, 
marchnata a thechnoleg i gwmnïau fel Sainsbury’s ac 
HBOS. Mae gweithio’n agos gyda chwsmeriaid wedi 
bod yn rhan hanfodol o fy ngwaith erioed.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor  
y Gymdeithas 
Rwy’n angerddol ynghylch y Gymdeithas, ac yn sicrhau 
ein bod yn adeiladu ar ein hethos a’n gwerthoedd 
cydfuddiannol, wedi ein gwreiddio yn ein cymunedau, 
ei phrofiad cwsmeriaid rhagorol ac o ran diwallu 
eich anghenion. Fy nghyfrifoldeb i yw arwain y Tîm 
Gweithredol i sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni 
strategaeth y Gymdeithas ar gyfer buddiannau hirdymor 
ein Haelodau a sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg 
yn ddidrafferth o ddydd i ddydd, gan gynorthwyo 
cydweithwyr a datblygu diwylliant cynhwysol a dymunol.

Swyddogaethau eraill 
Rwy’n aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Strategol 
Haen Ganol UK Finance ac o Fwrdd Ymgynghorol 
Rhyngwladol Ysgol Fusnes Caerdydd.

Sgiliau a phrofiad 
Rwy’n Gyfrifydd Siartredig cymwysedig ac yn dod â mwy nag 20 
mlynedd o brofiad ym maes cyllid i fy swydd. Cyn ymuno â’r 
Gymdeithas, roedd gen i nifer o swyddi cyllid mewn amrywiaeth o 
ddiwydiannau, gan gynnwys eiddo masnachol, seilwaith a’r proffesiwn 
cyfreithiol, ynghyd â phum mlynedd gyda PwC yng Nghaerdydd a 
Sydney. Cefais fy mhenodi’n Ddirprwy Gyfarwyddwr Cyllid ym mis 
Mawrth 2016 ac roeddwn i’n gyfrifol am yr holl gyllid, gweithrediadau’r 
trysorlys, caffael a gwasanaethau cyfreithiol, wedyn cefais fy 
mhenodi’n Brif Swyddog Cyllid ym mis Mehefin 2017.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor y Gymdeithas 
Fy swyddogaeth i yw sicrhau ein bod yn cynllunio ac yn rheoli cyfalaf, 
hylifedd a chyllid y Gymdeithas yn unol â buddiannau hirdymor ein 
Haelodau a chynaliadwyedd y Gymdeithas.

Tom Denman 
Prif Swyddog Cyllid 
Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Awst 2017
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Iain Mansfi eld
Prif Swyddog Gweithredu
Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Rhagfyr 2019 

Sgiliau a phrofi ad
Yn wreiddiol, ymunais ag is-fusnes Principality, 
Nemo Personal Finance, yn Gyfarwyddwr Cyllid 
ym mis Ionawr 2015. Ym mis Hydref 2017, cefais fy 
mhenodi’n Brif Swyddog Gweithredu y Gymdeithas. 
Rwy’n Gyfrifydd Siartredig cymwysedig, a chyn 
ymuno â Principality, cefais 15 mlynedd o brofi ad 
mewn swyddi arwain uwch mewn banciau mawr, 
busnesau newydd a busnesau gwasanaethau 
ariannol manwerthu a chymorth ecwiti preifat.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor 
y Gymdeithas
Fy swyddogaeth i yw sicrhau ein bod yn darparu 
gwasanaeth rhagorol i’n cwsmeriaid, yn cynnal ac 
yn gweddnewid ein technoleg ac yn cyfl awni newid 
mewn modd eff eithiol ac eff eithlon wrth gynnal 
cadernid gweithredu priodol i gynnal ein busnes er 
budd ein Haelodau a chynaliadwyedd y Gymdeithas. 
Rwyf hefyd yn gyfrifol am Fenthyca Masnachol a 
Nemo yn ogystal â bod yn Noddwr Gweithredol HTP 
– ein rhaglen weddnewid amlfl wyddyn.

Michael Jones
Prif Swyddog Risg
Ymunodd â’r Bwrdd ym mis Chwefror 2013

Sgiliau a phrofi ad
Rwyf wedi gweithio i’r Gymdeithas ers 1997 a chefais 
fy mhenodi’n Bennaeth Risg y Grŵp yn 2005 a fy 
nyrchafu i swydd Cyfarwyddwr Risg y Grŵp (Prif 
Swyddog Risg erbyn hyn) yn 2009. Ym mis Rhagfyr 
2019, cefais fy mhenodi’n Brif Weithredwr Dros Dro 
gan y Bwrdd a chyfl awnais y dyletswyddau hynny 
tan fi s Medi 2020, pan ddychwelais i fy swydd 
barhaol yn Brif Swyddog Risg. Rwyf wedi treulio dros 
40 mlynedd yn gweithio ym maes Gwasanaethau 
Ariannol, gan ddechrau fy ngyrfa gyda Banc y 
Midland ac yna HSBC gan gyfl awni nifer o swyddi 
rheoli yn yr isadrannau manwerthu a bancio 
corff oraethol. Mae gen i radd mewn Economeg ac 
MBA o Goleg Rheoli Henley, ac rwy’n Aelod Cyswllt 
o Sefydliad Siartredig y Bancwyr.

Cyfraniad at lwyddiant cynaliadwy hirdymor 
y Gymdeithas
Yn Brif Swyddog Risg, ynghyd â’r Prif Swyddog Cyllid, 
rwy’n gyfrifol am sicrhau bod y Gymdeithas yn 
cynnal sail gyfalaf gref a fydd yn ei galluogi i dyfu 
a chystadlu’n llwyddiannus yn y tymor hir. Rwy’n 
gyfrifol hefyd am ail linell amddiff yn y Gymdeithas i 
sicrhau bod trefniadau rheoli risg wedi’u hymsefydlu 
ar draws y Gymdeithas gyfan ac yn cyfochri â 
pharodrwydd y Gymdeithas i dderbyn risg, ei diben 
a’i hamcanion.

Swyddogaethau eraill
Rwy’n aelod o Fwrdd Cynhyrchion a Gwasanaethau 
Morgeisi UK Finance.
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Adroddiad Llywodraethu Corfforaethol 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Mae ymagwedd y Gymdeithas at lywodraethu corfforaethol wedi’i seilio ar Egwyddorion a 
Darpariaethau Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU (“Cod y DU”). Er bod Cod y DU ar gyfer 
cwmnïau rhestredig yn bennaf, mae Bwrdd y Gymdeithas wedi ymrwymo i weithredu yn unol 

â safonau arfer gorau llywodraethu corfforaethol. Am y rheswm hwn, ac i fodloni disgwyliadau 
Aelodau’r Gymdeithas a rhanddeiliaid eraill, mae’r Bwrdd yn dewis cydymffurfio â Chod y DU, 
i’r graddau y mae’n bosibl ac yn berthnasol i gymdeithasau adeiladu. Mae’r adroddiad hwn yn 

nodi sut yr ydym wedi gwneud hyn yn ystod 2021.

Swyddogaeth y Bwrdd
Y Bwrdd yw corff llywodraethu’r Gymdeithas 
ac mae ei gyfrifoldebau wedi’u rhannu yn 
nifer o swyddogaethau eang, sy’n cynnwys 
pennu’r strategaeth gyffredinol a pharodrwydd 
i dderbyn risg, arwain datblygiad diwylliant y 
Gymdeithas, goruchwyliaeth weithredol a phennu’r 
fframwaith llywodraethu corfforaethol. Un o’i 
brif ddyletswyddau yw hybu llwyddiant hirdymor 
y Gymdeithas, gan weithredu er budd pennaf 
yr Aelodau presennol a’r rhai yn y dyfodol. Trwy 
wneud hynny, mae’r Bwrdd hefyd yn ystyried ei 
randdeiliaid ehangach.

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am:

• Ffurfio strategaeth a model busnes y 
Gymdeithas a monitro cynnydd ar y strategaeth 
y cytunwyd arni.

• Sicrhau cynaliadwyedd model busnes y 
Gymdeithas.

• Cynnal system reolaeth gadarn a phennu 
parodrwydd y Gymdeithas i dderbyn risg. Mae’r 
Bwrdd yn dirprwyo’r cyfrifoldeb am fonitro 
perfformiad yn ôl parodrwydd i dderbyn risg i 
Bwyllgor Risg y Bwrdd, a’r cyfrifoldeb am adolygu 
digonolrwydd ac effeithiolrwydd rheolaethau 
mewnol y Gymdeithas i’r Pwyllgor Archwilio.

• Cymeradwyo prosiectau arwyddocaol, megis 
rhaglen weddnewid y Gymdeithas. Mae’r Bwrdd 
yn dirprwyo goruchwyliaeth y rhaglen benodol 
hon i’r Pwyllgor Technoleg.

• Sicrhau bod diwylliant priodol ar waith ym mhob 
rhan o’r Gymdeithas sy’n cyd-fynd â’i gwerthoedd 
a’i strategaeth. Y Prif Swyddog Gweithredol a’r tîm 
Gweithredol sy’n gyfrifol am sefydlu’r diwylliant y 
cytunwyd arno ac mae’r Bwrdd yn cymryd camau 
rheolaidd i asesu a phenderfynu a yw diwylliant y 
Gymdeithas yn addas i’r diben.

• Meithrin tryloywder a gonestrwydd a sicrhau 
bod safonau da o ran ymddygiad yn treiddio 
trwy bob lefel o’r Gymdeithas.

• Cymeradwyo Polisi Chwythu’r Chwiban y 
Gymdeithas a’i datganiad blynyddol ar y camau 
a gymerir i liniaru risgiau caethwasiaeth fodern 
a masnachu pobl y mae’r Gymdeithas yn agored 
iddynt.

• Cynnal pob agwedd ar faterion y Gymdeithas  
yn briodol.

• Cymeradwyo Polisi Cydnabyddiaeth y 
Gymdeithas, yn dilyn argymhelliad y Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth.

• Sicrhau bod cynllunio olyniaeth y Bwrdd a’r tîm 
Gweithredol ar waith a chymeradwyo unrhyw 
benodiadau allweddol. Mae’r Bwrdd yn dirprwyo 
goruchwyliaeth y materion hyn i’r Pwyllgor 
Llywodraethu ac Enwebiadau.
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Cyfrifoldeb Gweithgareddau Allweddol

Eitemau Agenda Sefydlog •  Pecyn gwybodaeth reoli i hwyluso’r gwaith o fonitro 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol a Dangosyddion Risg 
Allweddol.

•  Adroddiadau gan y Prif Swyddog Gweithredol, y Prif 
Swyddog Cyllid a’r Prif Swyddog Risg ar faterion perfformiad 
a risg, gan gynnwys gwybodaeth nad yw’n ariannol.

•  Adroddiadau gan Gadeiryddion Pwyllgorau’r Bwrdd ar 
faterion allweddol a ystyriwyd a phenderfyniadau a wnaed 
yn y cyfarfod Pwyllgor diwethaf.

Strategaeth •  Adolygiad o’r Strategaeth a’r Model Busnes

• Strategaeth Amgylcheddol

• Adolygiad o’r Strategaeth Ddigidol a Data

• Cynllun Tymor Canolig

• Cynllun Corfforaethol

• Datblygiadau’r Farchnad

• Tybiaethau Macroeconomaidd

• Rhaglen Weddnewid

Adrodd a Pherfformiad 
Ariannol

• Adolygiad o’r Datganiad Hyfywedd Hirdymor

•  Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon a’r Datganiadau Ariannol 
Interim

• Llythyr Sylwadau i’r Archwilwyr

• Crynodeb o’r Datganiad Ariannol

• Adolygiad Perfformiad Chwarterol

• Diweddariad Rheoli Costau

• Cyllideb Gwariant Cyfalaf

• Cyllideb ac Ail-ragolygon Chwarterol

• Cynllunio Ymateb Parhaus i COVID-19

Gweithgareddau’r Bwrdd
Er mwyn galluogi’r Bwrdd i ddefnyddio ei amser yn effeithiol, caiff blaenraglen o gyfarfodydd ei chynnal 
ynghyd ag agenda dreigl y Bwrdd. Mae gan y Bwrdd ddigon o hyblygrwydd yn ei agenda i sicrhau y gall 
y Bwrdd ymdrin â materion sy’n dod i’r amlwg mewn modd amserol. Mae’r tabl canlynol yn darparu 
sampl o rai o’r materion y mae’r Bwrdd wedi eu hystyried yn ystod y flwyddyn:
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Cyfrifoldeb Gweithgareddau Allweddol

Pobl, Diwylliant a 
Chydnabyddiaeth

•  Arolwg Cydweithwyr Blynyddol (Arolwg ‘Great Place to 
Work’) ac Arolygon Interim o Gydweithwyr

•  Diwylliant gan gynnwys y Rhaglen Bobl ac Amrywiaeth  
a Chynhwysiant

•  Ymgysylltiad ag Aelodau a Rhanddeiliaid

•  Diweddariadau Adborth Aelodau a Fforwm Cydweithwyr

•  Polisi Cydnabyddiaeth

Rheoli Risgiau
• Adroddiadau’r Prif Swyddog Risg

• ILAAP ac ICAAP

• Materion Rheoleiddio

• Risgiau Newid Hinsawdd

• Cynllun Adfer a Datrys

• Cymeradwyo Parodrwydd i Dderbyn Risg

• Diogelwch Gwybodaeth a Seibergadernid

• Cadernid Gweithredu

• Trefn Ardystio’r Uwch Reolwyr a Map Cyfrifoldebau

• Datganiad Polisi’r Trysorlys

• Penderfyniadau Cyllid Cyfanwerthu

• Polisïau Benthyca

Llywodraethu
• Cymeradwyo Cylch Gorchwyl Pwyllgorau’r Bwrdd

• Rhestr o Faterion a Gadwyd yn ôl i’r Bwrdd

•  Adolygiad o Effeithiolrwydd y Bwrdd (gan gynnwys Cynllun 
Gweithredu)

• Ethol Cadeirydd

•  Hysbysiad a Ffurflen Pleidleisio Trwy Ddirprwy y Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol

•  Mabwysiadu Rhan II o Atodlen 10 i Ddeddf Cymdeithasau 
Adeiladu 1986 ac Adrannau 68 a 69 o’r Datganiadau ac 
Etholiadau

•  Cymeradwyo’r Datganiad Caethwasiaeth Fodern a Masnachu 
Pobl

• Polisi Sêl Gyffredin

•  Polisi Chwythu’r Chwiban ac Adroddiad yr Hyrwyddwr 
Chwythu’r Chwiban

•  Cymeradwyo Gwrthdaro Buddiannau a Buddiannau Allanol  
y Cyfarwyddwyr

•  Adolygu’r fframwaith sy’n llywodraethu trefniadau Dirprwyo 
Awdurdod
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Dirprwyo Awdurdod
Mae’r Bwrdd yn cydnabod bod sicrhau system llywodraethu corfforaethol effeithiol yn rhan annatod  
o gyflawni amcanion y Gymdeithas yn llwyddiannus. Er mwyn caniatáu i’r Bwrdd dreulio amser digonol 
ar eitemau o’r pwys strategol mwyaf, mae’r Bwrdd yn dirprwyo nifer o gyfrifoldebau goruchwylio 
i’w Bwyllgorau. Caiff cyfrifoldeb Bwrdd ei ddirprwyo i Bwyllgor ar y sail bod aelodaeth pob un o’r 
Pwyllgorau yn cynnwys Cyfarwyddwyr Anweithredol sydd â’r sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad mwyaf 
perthnasol sydd eu hangen ar gyfer y maes pwnc hwnnw. Amlinellir cyfrifoldebau holl Bwyllgorau’r 
Bwrdd yn eu Cylchoedd Gorchwyl priodol, sy’n destun adolygiad blynyddol gan y Bwrdd ac y gellir eu 
gweld ar wefan y Gymdeithas: principality.co.uk. Hefyd, mae’r Bwrdd yn cadw rhestr o faterion sydd 
wedi’u cadw yn ôl iddo benderfynu arnynt sydd hefyd yn destun adolygiad blynyddol ac ar gael  
ar y wefan.

Mae’r Bwrdd yn goruchwylio gwaith pob Pwyllgor trwy dderbyn adroddiadau rheolaidd gan 
Gadeirydd pob Pwyllgor ar y materion allweddol a ystyriwyd yn dilyn pob cyfarfod Pwyllgor. Hefyd, 
mae pob Pwyllgor yn cynnal adolygiad o’i effeithiolrwydd ei hun ac yn hysbysu’r Bwrdd am ei 
ganlyniad.

Cyfansoddiad y Bwrdd  
O dan Reolau’r Gymdeithas, mae’n rhaid i’r Bwrdd gynnwys uchafswm o 14 o Gyfarwyddwyr ac o leiaf 
saith ac, o dan God y DU, dylai o leiaf hanner y Bwrdd fod yn Gyfarwyddwyr Anweithredol. Ar 31ain o 
fis Rhagfyr 2021, roedd Bwrdd y Gymdeithas yn cynnwys y Cadeirydd, chwe Chyfarwyddwr Anweithredol 
annibynnol a phedwar Cyfarwyddwr Gweithredol. Bwriad y cyfansoddiad hwn yw gallu diwallu 
anghenion y busnes a chaniatáu i Bwyllgorau’r Bwrdd weithredu’n effeithiol. Yn ystod y flwyddyn, 
adolygwyd Polisi Cyfansoddiad y Bwrdd a daeth y Bwrdd i’r casgliad ei fod yn parhau i fod yn fodlon 
bod y polisi hwn yn parhau i adlewyrchu’n briodol bwysigrwydd meithrin diwylliant cynhwysol lle gall y 
sefydliad cyfan gydweithio a lle gwerthfawrogir amrywiaeth. Mae rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn 
ar gael yn adroddiad y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ar dudalennau 63 i 64.
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Nemo 
Personal 
Finance

Pwyllgor Risg 
Gweithredol Pwyllgor Gweithredol

 Pwyllgor 
Llywodraethu 

ac Enwebiadau 
Cadeirydd:

Y Bwrdd: 11 o Gyfarwyddwyr 
Yn gyfrifol am ymddygiad cyffredinol busnesau y Gymdeithas ac am bennu strategaeth.

Cadeirydd: Sally Jones-Evans 
Yn gyfrifol am bennu agenda y Bwrdd, arwain y Bwrdd a sicrhau effeithiolrwydd y Bwrdd.

Pwyllgor  
Risg y Bwrdd 
Cadeirydd:

David Rigney

Pwyllgor 
Archwilio 

Cadeirydd:

Derek Howell

Pwyllgor 
Technoleg 
Cadeirydd:

Nigel Annett

Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth 

Cadeirydd:

Claire Hafner

Prif 
Swyddog 

Gweithredol:

Julie-Ann 
Haines

Sally  
Jones-Evans
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1 Ymddiswyddodd o’r Bwrdd ym mis Ebrill 2021.
2 Ymunodd â’r Bwrdd a Phwyllgorau ym mis Awst 2021.

Cyfarwyddwyr Anweithredol
Disgwylir i Gyfarwyddwyr Anweithredol feddu ar amrywiaeth eang o sgiliau, gwybodaeth a phrofiad er 
mwyn bod yn annibynnol wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â strategaeth, perfformiad, rheoli risg a 
llywodraethu corfforaethol. Hefyd, diben y Cyfarwyddwr Anweithredol yw:

•  Herio’n adeiladol gynigion strategaeth a gyflwynir gan y Prif Swyddog Gweithredol a’r Cyfarwyddwyr 
Gweithredol;

• Craffu ar berfformiad gweithredu a’i herio, o’i gymharu â’r cynllun corfforaethol;

• Asesu uniondeb gwybodaeth a rheolaethau ariannol;

• Asesu digonolrwydd fframwaith rheoli risg y Gymdeithas a systemau rheoli mewnol;

• Asesu a yw adnoddau presennol ac yn y dyfodol yn gymesur ag amcanion y Gymdeithas;

• Pennu polisi eang ar gyfer cydnabyddiaeth swyddogion gweithredol; a

• Bod yn fodlon bod diwylliant priodol ar waith.

Ymrwymiad Amser
Un o’r meini prawf allweddol a ystyrir wrth benodi Cyfarwyddwr Anweithredol yw pa un a yw’n 
gallu ymrwymo amser digonol i’r swydd gyda’r Gymdeithas. Caiff ymrwymiad amser y Cyfarwyddwyr 
Anweithredol ei adolygu gan y Cadeirydd wrth eu penodi a chaiff ei fonitro’n ofalus gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Enwebiadau. Mae unrhyw swyddi ychwanegol y mae Cyfarwyddwr Anweithredol yn 
dymuno ymgymryd â nhw yn dilyn ei benodiad yn destun cymeradwyaeth y Bwrdd ymlaen llaw.

Aelodaeth a chofnod presenoldeb y Bwrdd a’r Pwyllgorau

Y Bwrdd Archwilio Risg y 
Bwrdd

Cydnabyddiaeth Technoleg Llywodraethu ac 
Enwebiadau

Laurence Adams1 4/4 - - 2/2 - 1/1

Sally Jones-Evans 11/11 - - 5/5 - 5/5

Derek Howell 11/11 7/7 6/6 - - 5/5

David Rigney 11/11 7/7 6/6 - 5/5 5/5

Nigel Annett 11/11 - - 5/5 5/5 5/5

Claire Hafner 11/11 7/7 6/6 5/5 - 5/5

Debra Williams 11/11 - - 3/3 5/5 5/5

Jonathan Baum2 5/5 3/3 3/3 - - 2/2

Julie-Ann Haines 11/11 - - - - -

Michael Jones 11/11 - - - - -

Tom Denman 11/11 - - - - -

Iain Mansfield 11/11 - - - - -
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Annibyniaeth
Mae’r Bwrdd yn adolygu annibyniaeth ei 
Gyfarwyddwyr Anweithredol yn flynyddol. Mae 
Cod y DU yn amlinellu meini prawf ar gyfer asesu 
annibyniaeth Cyfarwyddwr Anweithredol. Caiff 
amhariad ar annibyniaeth ei dybio pan fydd 
Cyfarwyddwyr Anweithredol wedi bod yn gyflogai 
diweddar yn y Gymdeithas, wedi bod â pherthynas 
fusnes berthnasol â’r Gymdeithas, wedi derbyn 
unrhyw ffi ychwanegol ac eithrio ei ffi Cyfarwyddwr, 
neu â chysylltiadau teuluol agos neu gysylltiadau 
arwyddocaol â’r Gymdeithas. Hefyd, mae Cod y 
DU yn tybio nad yw Cyfarwyddwr Anweithredol 
sydd wedi gwasanaethu ar y Bwrdd am fwy na naw 
mlynedd yn annibynnol mwyach. Yng ngoleuni hyn, 
mae’r Bwrdd wedi dod i’r casgliad bod pob un o’r 
chwe Chyfarwyddwr Anweithredol yn parhau i fod 
yn annibynnol.

Ar adeg penodi Sally Jones-Evans yn Gadeirydd, 
roedd y Bwrdd yn fodlon ei bod yn bodloni’r 
meini prawf annibyniaeth a nodir yng Nghod y 
DU. Mae swydd y Cadeirydd yn ei gwneud yn 
ofynnol iddi ymroi cyfran sylweddol o’i hamser 
i faterion y Gymdeithas. O ganlyniad i hyn, ni 
ddisgwylir i Gadeirydd barhau i fod yn annibynnol 
ar ôl cael ei benodi.

Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol
Derek Howell yw’r Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol 
a benodwyd gan y Bwrdd. Mae’r swyddogaeth 
benodol hon yn gyfrifol am wyntyllu syniadau 
gyda’r Cadeirydd, gwasanaethu fel cyfryngwr i 
Gyfarwyddwyr eraill, a bod ar gael i aelodau os 
oes ganddynt bryderon nad ydynt wedi gallu eu 
datrys drwy’r dulliau arferol sef gyda’r Cadeirydd, 
y Prif Swyddog Gweithredol neu Gyfarwyddwyr 
Gweithredol eraill, neu pan fo cyswllt o’r fath yn 
amhriodol.

Y Cadeirydd a’r Prif Swyddog Gweithredol
Mae swyddi’r Cadeirydd a’r Prif Swyddog 
Gweithredol ar wahân ac fe’u cyflawnir gan 
wahanol unigolion. Nid yw’r Cadeirydd yn cymryd 
rhan yn y gwaith o reoli’r Gymdeithas o ddydd i 
ddydd, ond mae’n gyfrifol am y materion canlynol 
a amlinellir mewn proffil swydd sy’n destun 
adolygiad a chymeradwyaeth gan y Bwrdd:

• Arweinyddiaeth a gweithrediad y Bwrdd, 
gan sicrhau ei fod yn hybu safonau uchel o 
lywodraethu corfforaethol;

• Arwain datblygiad diwylliant a safonau’r 
Gymdeithas;

• Sicrhau bod effeithiolrwydd y Bwrdd, ei 
bwyllgorau a’i gyfarwyddwyr unigol yn destun 
gwerthusiad blynyddol;

• Sicrhau bod y Gymdeithas yn ymgysylltu’n 
effeithiol â’i rhanddeiliaid allweddol;

• Pennu agenda, arddull a thôn trafodaethau’r 
Bwrdd;

• Sicrhau bod Cyfarwyddwyr yn derbyn 
gwybodaeth gywir, amserol ac eglur;

• Datblygu Cynllun Olyniaeth y Bwrdd; a

• Sicrhau bod rhaglen ymsefydlu gynhwysfawr 
ar gael i Gyfarwyddwyr Anweithredol newydd 
sy’n ymuno â’r Bwrdd a bod Cyfarwyddwyr 
Anweithredol presennol yn cael yr hyfforddiant 
rheolaidd angenrheidiol i’w galluogi i gyfrannu’n 
llawn at y Bwrdd.

Prif gyfrifoldebau’r Prif Swyddog Gweithredol 
yw rheoli’r Gymdeithas o ddydd i ddydd, 
gweithredu’r strategaethau a’r polisïau a 
gymeradwyir gan y Bwrdd, a chadeirio’r Pwyllgor 
Gweithredol. Mae ei chyfrifoldebau llawn hefyd 
wedi’u hamlinellu mewn proffil swydd a gaiff 
ei adolygu a’i gymeradwyo gan y Bwrdd. Mae’r 
Cadeirydd a’r Prif Swyddog Gweithredol yn cadw 
perthynas waith agos.

Mae’r Pwyllgor Gweithredol yn goruchwylio 
gweithrediadau busnes y Gymdeithas o ddydd 
i ddydd ac yn cyfarfod yn ffurfiol ddwywaith y 
mis. Mae’r cyfarfodydd hyn yn canolbwyntio ar 
bynciau yn ymwneud â phobl, newid, y farchnad 
a pherfformiad, yn ogystal ag adolygu materion y 
disgwylir iddynt gael eu cyflwyno i’r Bwrdd. Mae’r 
Pwyllgor Gweithredol yn cynnwys y Prif Swyddog 
Gweithredol, tri Chyfarwyddwr Gweithredol arall 
a thri aelod o’r Uwch Dîm Arwain.
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Penodiadau i’r Bwrdd
Ceir rhagor o fanylion am y broses recriwtio 
Cyfarwyddwyr Anweithredol yn Adroddiad 
y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau ar 
dudalennau 63 i 64.

Defnyddir dulliau amrywiol o chwilio am 
ymgeiswyr i lenwi swyddi gwag Cyfarwyddwyr 
Anweithredol, gan gynnwys hysbysebion yn y 
wasg a chymorth ymgynghorwyr chwilio allanol. 
Mae’n rhaid i ymgeiswyr fodloni’r profion 
addasrwydd a phriodoldeb fel y’u nodir gan yr 
Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) ac mae’n 
rhaid derbyn cymeradwyaeth, pan fo’i hangen, 
gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA) a’r 
Awdurdod Ymddygiad Ariannol cyn ymgymryd â’u 
swydd. Mae’n ofynnol o dan Reolau’r Gymdeithas 
i’r holl Gyfarwyddwyr newydd gael eu hethol yn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn y flwyddyn ar ôl 
iddynt gael eu penodi i’r Bwrdd. Mae gan Aelodau’r 
Gymdeithas yr hawl i enwebu ymgeiswyr i gael eu 
hethol i’r Bwrdd, yn amodol ar Reolau’r Gymdeithas 
ac ar gydymffurfio â gofynion y PRA a’r FCA. Ni 
chafwyd unrhyw enwebiadau o’r fath cyn Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol y Gymdeithas yn 2021.

Yn ystod y flwyddyn, camodd Michael Borrill i 
lawr o fod yn Ysgrifennydd ar ôl dros 30 mlynedd 
o wasanaeth gyda’r Gymdeithas. Penodwyd Tony 
Smith yn Ysgrifennydd ym mis Medi 2021.

Diwylliant
Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am arwain y gwaith 
o ddatblygu diwylliant y Gymdeithas. Mae’r 
Bwrdd wedi ymrwymo i sicrhau bod diwylliant 
amrywiol a chynhwysol ar waith sy’n galluogi’r holl 
gydweithwyr i deimlo eu bod yn cael eu derbyn 
a’u gwerthfawrogi. Mae meithrin diwylliant priodol 
yn annog cydweithwyr o bob cefndir i deimlo’n 
hyderus yn eu gallu ac i gyflawni o’u gorau ac 
maent yn debygol o aros gyda’r Gymdeithas am 
gyfnod hirach o ganlyniad i hynny.

Yn ystod pandemig COVID-19, ni fu’n bosibl 
i Gyfarwyddwyr Anweithredol neilltuo amser 
sylweddol i gyfarfod ag Aelodau; serch hynny, 
mae Cyfarwyddwyr Anweithredol wedi cyfarfod â 
chydweithwyr o bob rhan o’r busnes yn rhithwir 
fel modd o gael profiad o’r diwylliant yn y busnes 
yn uniongyrchol. O dan amgylchiadau arferol, 
trwy ymweld â swyddfeydd, canghennau a 

mynd i gyfarfodydd y Panel Aelodau a’r Fforwm 
Cydweithwyr, Sesiynau Adborth Aelodau a’r 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, gall Cyfarwyddwyr 
Anweithredol glywed gan yr Aelodau ac 
amrywiaeth eang o gydweithwyr ar bob lefel o’r 
busnes i gael gwell dealltwriaeth o’r materion 
sydd o ddiddordeb uniongyrchol iddynt.

Mae’r Bwrdd hefyd yn cael dirnadaeth o 
ddiwylliant y busnes trwy adolygu canlyniadau 
arolygon cydweithwyr a gwybodaeth a gyflwynir 
o amrywiaeth eang o ffynonellau, gan gynnwys 
Adnoddau Dynol, Tîm Cydymffurfedd ac 
Ymddygiad a’r Tîm Archwilio Mewnol.

Gwybodaeth y Bwrdd 
Mae’r holl wybodaeth berthnasol ar gael yn 
llawn ac yn brydlon i’r Bwrdd er mwyn iddo 
allu cyflawni ei ddyletswyddau’n effeithiol. 
Y Cadeirydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod pob 
Cyfarwyddwr yn cael yr wybodaeth briodol am 
faterion sy’n codi yng nghyfarfodydd y Bwrdd. 
Adolygir cynnwys yr wybodaeth reoli a gyflwynir 
i’r Bwrdd yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn parhau 
i fod yn berthnasol i fodel busnes y Gymdeithas 
a’r amgylchedd gweithredu a sicrhau ei fod yn 
ddigonol i alluogi’r Cyfarwyddwyr Anweithredol 
i asesu a monitro cynnydd y Gymdeithas.

Cyngor Proffesiynol Annibynnol
Gall pob Cyfarwyddwr fanteisio ar gyngor a 
gwasanaethau Ysgrifennydd y Gymdeithas. 
Caiff aelodau’r Bwrdd geisio cyngor proffesiynol 
annibynnol ar draul y Gymdeithas er mwyn 
cyflawni eu dyletswyddau. Ysgrifennydd y 
Gymdeithas sy’n gyfrifol am sicrhau y dilynir 
gweithdrefnau’r Bwrdd.

Rhaglen Ymsefydlu a Hyfforddi y Bwrdd
Y Cadeirydd sy’n gyfrifol am sicrhau bod pob 
Cyfarwyddwr Anweithredol yn cael hyfforddiant 
ymsefydlu pan fydd yn ymuno â’r Bwrdd a 
hyfforddiant parhaus wedi hynny sydd wedi  
ei addasu i’w ofynion a’i anghenion unigol.

Mae rhaglen ymsefydlu’r Gymdeithas ar gyfer 
Cyfarwyddwyr Anweithredol newydd yn ymdrin 
â phob agwedd ar weithrediadau’r Gymdeithas 
a’r amgylchedd rheoleiddio y mae’n gweithredu 
ynddo. Mae hyn yn galluogi aelodau newydd y 
Bwrdd i weithredu’n effeithiol fel aelod 
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o’r Bwrdd cyn gynted â phosibl. Adolygir y 
rhaglen ymsefydlu yn flynyddol gan y Pwyllgor 
Llywodraethu ac Enwebiadau i sicrhau ei bod 
yn parhau i fod yn briodol ac yn cynnwys cyfres 
o gyfarfodydd â’r Cyfarwyddwyr Gweithredol ac 
Anweithredol ac Ysgrifennydd y Gymdeithas. Yn 
ogystal â sesiynau briffio gydag aelodau’r uwch 
dîm rheoli, mae gan Gyfarwyddwyr Anweithredol 
newydd y cyfle i fynd i gyfarfodydd rheoli 
allweddol ac i ymweld â meysydd o’r busnes,  
er yn rhithwir yn ystod 2021.

Mae’n hanfodol cael yr wybodaeth ddiweddaraf 
am ddatblygiadau busnes allweddol er mwyn 
sicrhau bod Cyfarwyddwyr yn cyflawni eu 
cyfrifoldebau yn briodol. Gwneir hyn trwy gyfrwng:

• Cyflwyniadau i’r Bwrdd ynglŷn â datblygiadau 
allweddol a materion o bwys gan arbenigwyr 
yn y diwydiant, swyddogion gweithredol ac 
uwch reolwyr sy’n rhan o’r busnes;

• Darparu cynlluniau, cyllidebau a rhagolygon 
ariannol wedi eu diweddaru i’r Bwrdd, sy’n cael 
eu trafod a’u hadolygu’n rheolaidd;

• Sicrhau bod ffynonellau hyfforddiant allanol  
ar gael i aelodau’r Bwrdd; a

• Darparu diweddariadau rheolaidd i’r Bwrdd am 
yr amgylcheddau economaidd a rheoleiddiol  
y mae’r Gymdeithas yn gweithredu ynddynt.

Mae Ysgrifennydd y Gymdeithas yn cynnal 
rhaglen hyfforddi a datblygu parhaus i’r Bwrdd  
ac yn 2021 ymdriniwyd â’r meysydd canlynol:

• Datblygiadau cyfreithiol a rheoleiddiol;

• Datblygiadau llywodraethu corfforaethol;

• Yr amgylchedd economaidd;

• Datblygiadau’r farchnad;

• Amrywiaeth a chynhwysiant;

• Seiberddiogelwch;

• Datblygiadau model IRB; a

• Risgiau newid hinsawdd.

Gwerthuso Perfformiad Unigol
Mae gan y Gymdeithas fframwaith ar waith i 
sicrhau bod gan yr holl Gyfarwyddwyr ac unigolion 
a benodir i uwch swyddi rheoli perthnasol yr 
addasrwydd a’r priodoldeb sydd eu hangen i 
gyflawni eu dyletswyddau yn briodol wrth iddynt 
gael eu penodi a thrwy gydol eu penodiad.

Y Cadeirydd sy’n gyfrifol am asesu addasrwydd  
a phriodoldeb Cyfarwyddwyr Anweithredol 
annibynnol y Gymdeithas a’r Prif Swyddog 
Gweithredol yn flynyddol. Yr Uwch Gyfarwyddwr 
Annibynnol sy’n gyfrifol am arwain y gwerthusiad o 
berfformiad y Cadeirydd ar y cyd â’r Cyfarwyddwyr 
Anweithredol eraill, ac am gynnal ei asesiad 
addasrwydd a phriodoldeb blynyddol. Y Prif 
Swyddog Gweithredol sy’n gyfrifol am gynnal 
arfarniad perfformiad ac asesiad addasrwydd a 
phriodoldeb blynyddol bob un o’r Cyfarwyddwyr 
Gweithredol. Cynhaliwyd pob un o’r asesiadau 
addasrwydd a phriodoldeb perthnasol yn ystod 
2021, ac mae’r Cadeirydd yn parhau i fod yn fodlon 
bod pob Cyfarwyddwr Anweithredol yn addas ac yn 
briodol a bod pob un yn meddu ar yr wybodaeth  
a’r sgiliau angenrheidiol i allu cyflawni ei 
ddyletswyddau’n effeithiol.

Adolygiad o Effeithiolrwydd y Bwrdd 
Mae effeithiolrwydd y Bwrdd ar y cyd yn 
destun gwerthusiad allanol bob tair blynedd a 
chynhaliwyd y diweddaraf o’r rhain yn chwarter 
olaf 2021. Cynhaliwyd yr adolygiad gan Nasdaq 
sy’n arbenigo mewn gwerthuso bwrdd cwmnïau. 
Y prif ganfyddiad a ddeilliodd o’r adolygiad oedd 
bod y Bwrdd yn parhau i gyflawni ei swyddogaeth 
lywodraethu yn gryf. Roedd y themâu a ddeilliodd 
o’r adolygiad a fydd yn arwain at gamau i gryfhau 
trefn lywodraethu y Bwrdd ymhellach yn cynnwys:

• Cryfhau trefniadau cynllunio olyniaeth 
ymhellach a gwella amrywiaeth y Bwrdd.

• Cryfhau diwylliant y Bwrdd ymhellach drwy 
gefnogi’r tîm gweithredol ochr yn ochr â galluogi 
Cyfarwyddwyr Anweithredol i herio aelodau 
Gweithredol y Bwrdd yn fwy.

• Parhau i wella ansawdd gwybodaeth reoli wrth 
leihau ei maint.
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Mae’r cynnydd yn y gwaith o weithredu’r camau 
gweithredu sy’n deillio o’r Gwerthusiad o 
Effeithiolrwydd y Bwrdd a gynhaliwyd yn fewnol  
yn 2021 wedi ei fonitro’n rheolaidd gan y Bwrdd  
a’r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau.

Ymgysylltiad Rhanddeiliaid
Mae’n ofynnol i Gyfarwyddwyr weithredu yn 
y ffordd y maen nhw’n ystyried yn ddidwyll y 
byddai’n fwyaf tebygol o hyrwyddo llwyddiant 
y Gymdeithas er budd yr Aelodau cyfan ac wrth 
wneud hynny, ystyried nifer o feysydd allweddol:

• Canlyniadau tebygol unrhyw benderfyniad  
yn y tymor hir.

• Sut yr ystyrir buddiannau cyflogeion.

• Sut y caiff cysylltiadau adeiladol eu meithrin 
â grwpiau rhanddeiliaid ehangach (e.e. 
cyflenwyr).

• Sut y cynhelir enw da am safonau uchel  
o ran ymddygiad busnes.

• Sut yr ystyrir unrhyw effeithiau ar y gymuned 
a’r amgylchedd yn sgil ein gweithrediadau.

• Yr angen i weithredu’n deg a chydbwyso 
buddiannau Aelodau.

Rydym yn gymdeithas adeiladu sy’n rhoi ein 
Haelodau wrth wraidd pob penderfyniad gan y 
Bwrdd, ond rydym hefyd yn deall pa mor bwysig 
yw hi i ystyried barn ac anghenion ein holl 
randdeiliaid allweddol. Mae gwrando ar farn ein 
rhanddeiliaid a gweithredu arni yn ein helpu i 
gyflawni ein diben a datblygu ein strategaeth 
mewn ffordd sy’n parhau i fod o fudd i’n grwpiau 
rhanddeiliaid allweddol yn y tymor hir. Yn 2021, 
adolygodd y Bwrdd ei ymgysylltiad â rhanddeiliaid 
allweddol i sicrhau bod eu lleisiau yn parhau i 
fod yn rhan o holl drafodaethau’r Bwrdd. Isod 
ceir crynodeb o’r cysylltiadau â’r rhanddeiliaid 
allweddol:

Rhanddeiliaid 
allweddol

Pwy ydyn nhw
Sut yr ydym yn gwrando  
ac yn ymgysylltu

Beth maen nhw’n ei 
ddisgwyl gennym

Aelodau a 
Chwsmeriaid

Benthycwyr 
Manwerthu

Panel Aelodau Cynnig cyfrifon cynilo a 
morgeisi hyblyg sy’n rhoi 
gwerth da

Cynilwyr 
Manwerthu

Panel Aelodau  
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Darparu gwasanaeth 
defnyddiol, effeithiol, 
hawddgar, cyfeillgar ac 
effeithlon

Benthycwyr 
Masnachol

Grwpiau ffocws a phaneli Buddsoddi yn y 
cynhyrchion a’r 
gwasanaethau sydd eu 
hangen arnynt i sicrhau 
gwell cadernid ariannol 
neu i brynu cartref

Cymdeithasau Tai Gwefan y Gymdeithas

Ymgysylltu’n uniongyrchol 
trwy dimau arbenigol (wyneb 
yn wyneb, sgwrs we ar-lein, 
galwadau ffôn, llythyrau, 
negeseuon e-bost, cyfryngau 
cymdeithasol)

Cynnal busnes cryf, 
diogel a chynaliadwy er 
eu budd nhw yn y tymor 
hir

LL
YW

O
D

RA
ET

H
U



61Adeiladu eich dyfodol Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

AD
RO

D
D

IAD
 STRATEG

O
L

Rhanddeiliaid 
allweddol

Pwy ydyn nhw
Sut yr ydym yn gwrando  
ac yn ymgysylltu

Beth maen nhw’n ei 
ddisgwyl gennym

Cydweithwyr Cydweithwyr 
amser llawn a 
rhan-amser

Fforwm Cydweithwyr/ Fforwm 
LGBTQ+/ REACH/ Fforwm 
Gofalwyr

Annog a chefnogi 
datblygiad a hyfforddiant

Cydweithwyr 
Asiantaethau

Arolygon cydweithwyr
Cynnig Gwerth Cyflogai

Gwobrwyo cydweithwyr 
yn deg

Contractwyr Mewnrwyd (sesiynau holi ac 
ateb byw, newyddion a blogiau)
Ymgysylltu’n uniongyrchol trwy 
dimau arwain, gan gynnwys 
Cyfarwyddwr Anweithredol a 
benodir i arwain y gwaith o 
gynrychioli cydweithwyr

Gofalu am les corfforol, 
meddyliol ac ariannol 
cydweithwyr
Cael eu trin ag empathi, 
parch a thegwch yn 
gyfartal ag Aelodau a 
Chwsmeriaid

Y Llywodraeth, 
Rheoleiddwyr  
a Chyrff 
Masnachu

Llywodraethau 
Canolog a Lleol 
(gan gynnwys 
Llywodraeth 
Cymru)

Ymgysylltu’n uniongyrchol 
trwy dimau arbenigol (wyneb 
yn wyneb, galwadau ffôn, 
llythyrau a negeseuon e-bost)

Gweithredu o fewn y 
gyfraith a rheoliadau ac er 
budd ein Haelodau a’n 
cwsmeriaid

PRA Ymgysylltu ag 
ymgynghoriadau

Datrys problemau 
cwsmeriaid yn gyflym ac 
yn rhagweithiol

FCA Monitro, ymgysylltu a 
chydymffurfio â newid 
rheoleiddiol ac adrodd

Bod yn gadarn ac yn 
ddiogel yn ariannol trwy 
gynnal adnoddau digonol 
gan gynnwys cyfalaf a 
hylifedd

Cyfryngau Lleol

Cenedlaethol

Ymgysylltu’n uniongyrchol 
trwy dimau arbenigol

Bod yn agored, o gymorth 
ac yn hawddgar

Cymunedau Cymunedau 
lleol lle mae’r 
Gymdeithas yn 
gweithredu

Mae manylion ein rhaglen 
ymgysylltu â’r gymuned ar gael 
ar dudalennau 27 i 32

Bod yn fusnes cynaliadwy a 
gweithredu’n sefydliad sy’n 
gyfrifol yn gymdeithasol

Mae’r Gymdeithas yn rhan o gymuned leol a 
byd-eang ac mae ein gweithrediadau yn effeithio 
ar amrywiaeth o randdeiliaid. Mae’r Gymdeithas 
yn cadw at yr holl ofynion rheoleiddiol ac yn 
adrodd ein hallyriadau o dan y fframwaith 
Streamlined Energy and Carbon Reporting (SECR). 
Y Prif Swyddog Risg yw’r Uwch Reolwr sy’n gyfrifol 
am reoli’r risgiau ariannol sy’n gysylltiedig â newid 
hinsawdd ac fe’i cefnogir gan Reolwr 
Cynaliadwyedd, swyddogaeth newydd a grëwyd 
yn 2021 i ddangos pwysigrwydd y pwnc hwn. Mae 
cylch gwaith y swyddogaeth hon yn cynnwys 

ystyried sut y gallwn gefnogi ein Haelodau gyda 
risgiau newid hinsawdd yn ogystal â deall, mesur 
ac adrodd ein hôl troed carbon gyda’r nod o’i 
leihau i sero net erbyn 2030. Mae rhagor o 
wybodaeth am hyn ar gael ar dudalennau 30 i 32. 

Mae’r Gymdeithas hefyd yn tyfu Rhwydwaith 
Amgylcheddol ymhlith y cydweithwyr, wedi’i 
noddi gan y Prif Swyddog Gweithredol sy’n 
rhoi cyngor a chymorth ymarferol nid yn unig 
i gydweithwyr eraill ond hefyd i’n cymunedau 
lleol. Hefyd, mae ein buddsoddwyr yn awyddus i 
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sicrhau eu bod yn cefnogi sefydliadau cyfrifol ac 
rydym yn gweithio’n agos gyda nhw i sicrhau ein 
bod yn diwallu eu hanghenion.

Mae’r Gymdeithas wedi parhau i ddatblygu ein 
fframwaith ymgysylltu â chydweithwyr ymhellach 
yn ystod 2021. Yn rhan o’r gwaith hwn, mae Claire 
Hafner (o fis Ionawr hyd fis Medi 2021) a Nigel 
Annett (o fis Medi 2021 ymlaen) yn mynychu 
cyfarfodydd ein Fforwm Cydweithwyr sy’n cynnwys 
cynrychiolwyr o bob rhan o’r Gymdeithas ac yn 
adrodd yn ôl i’r Bwrdd ynghylch trafodaethau sy’n 
digwydd yn y fforwm hwnnw. Yn ystod y flwyddyn, 
mae’r fforwm hwnnw wedi canolbwyntio ar effaith 
barhaus pandemig COVID-19 ar ein cydweithwyr 
a’u lles ehangach. Yn rhan o’r gwaith y mae Claire 
wedi ei wneud yn ystod y flwyddyn mae hefyd 
wedi bod yn bresennol mewn cyfarfod o’n grŵp 
cydweithwyr LGBTQ+ ac mae wedi clywed yn 
uniongyrchol oddi wrth aelodau’r fforwm hwnnw 
ynghylch sut y gall y Gymdeithas fod yn weithle 
mwy cynhwysol.

Mae’r Gymdeithas wedi ymrwymo i feithrin a 
chynnal dulliau cyfathrebu da ag Aelodau. Yn 
ystod y flwyddyn disodlwyd y Fforwm Aelodau gan 
banel Aelodau o’r enw Llais Aelodau, cymuned ar-
lein sy’n cynnwys tua 2,000 o Aelodau. Y bwriad 
yw cynyddu’r nifer hwn i ryw 4,000 o Aelodau yn 
ystod y blynyddoedd nesaf. Bydd hyn yn gwella 
ein gallu i holi barn Aelodau ar bynciau yn gyflym 
ac ar raddfa fawr, gan sicrhau ein bod yn parhau 
i wneud penderfyniadau sydd wedi’u seilio ar 
safbwyntiau ac anghenion ein Haelodau.

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
Gan ein bod yn sefydliad a berchnogir yn 
gydfuddiannol, mae’r Bwrdd yn atebol i Aelodau’r 
Gymdeithas. Mae’r Bwrdd wedi ymrwymo i statws 
cydfuddiannol y Gymdeithas ac yn ymfalchïo 
ynddo, ac fel y nodwyd uchod, mae’n gweithio’n 
rhagweithiol i gydbwyso buddiannau Aelodau â 
buddiannau grwpiau rhanddeiliaid eraill.

Mae’r Gymdeithas yn ceisio annog pob Aelod 
cymwys i gymryd rhan yn y Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol, naill ai drwy fynd iddo yn bersonol pan 
fo hynny’n bosibl, neu bleidleisio trwy ddirprwy. 
Mae’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn rhoi 
cyfle i Aelodau ddwyn y Bwrdd i gyfrif trwy ofyn 
cwestiynau a phleidleisio o blaid neu yn erbyn 
unrhyw benderfyniadau ar yr agenda yn y cyfarfod 
hwnnw. Mae’r agenda’n cynnwys penderfyniad ar 
yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth y Cyfarwyddwyr. 
Goruchwylir y broses bleidleisio gan swyddogion 
craffu annibynnol, sydd hefyd yn bresennol yn 
y Cyfarfod i gyfrif y pleidleisiau a gaiff eu bwrw 
gan Aelodau. Cyhoeddir canlyniadau’r bleidlais 
ar wefan y Gymdeithas. Yn unol â rheolau’r 
Gymdeithas, anfonir yr Hysbysiad o’r Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol at bob Aelod cymwys o leiaf 
21 diwrnod cyn y cyfarfod. Mae pob Cyfarwyddwr 
yn bresennol yn y cyfarfod oni bai nad oes modd 
iddynt osgoi bod yn absennol. Bwriedir i Gyfarfod 
2022 fod ar ffurf hybrid lle gall Aelodau naill ai 
wylio’r ffrwd fyw o’r Cyfarfod drwy’r rhyngrwyd neu 
fod yna’n bersonol, yn amodol ar y cyfyngiadau 
COVID-19 ar y pryd. Disgwylir mai’r dull hybrid 
fydd y dull safonol ar gyfer Cyfarfodydd yn  
y dyfodol.

Cafodd yr holl Gyfarwyddwyr a ymgeisiodd i 
gael eu hethol neu eu hailethol yn 2021 eu 
hethol neu eu hailethol yn briodol. Bydd yr holl 
Gyfarwyddwyr yn sefyll eto i gael eu hethol neu 
eu hailethol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol 
2022, ac eithrio David Rigney a fydd yn ymddeol  
o Fwrdd y Gymdeithas ym mis Mawrth 2022.

Sally Jones-Evans
Cadeirydd
21ain o fis Chwefror 2022
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Adroddiad y Pwyllgor Llywodraethu  
ac Enwebiadau 

ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

LLYWODRAETHU

Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau yn gyfrifol am oruchwylio Cynllun Olyniaeth  
y Bwrdd a’r Rheolwyr Gweithredol ac argymell penodiadau newydd i’r Bwrdd.  

Mae Bwrdd y Gymdeithas wedi ymrwymo’n gryf i hyrwyddo amrywiaeth ac i benodi  
ar sail rhinwedd, yn ôl meini prawf gwrthrychol.

Aelodaeth y pwyllgor
Mae’r Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau yn 
Bwyllgor y Bwrdd ac yn 2021 roedd yn cynnwys 
yr holl Gyfarwyddwyr Anweithredol. Cyfarfu’r 
Pwyllgor bedair gwaith yn ystod y flwyddyn.

Mae’r Bwrdd yn parhau i fod yn fodlon bod gan 
y Pwyllgor y lefelau gofynnol o wybodaeth a 
dealltwriaeth sy’n berthnasol i’r marchnadoedd  
y mae’r Gymdeithas yn gweithredu ynddynt.

Mae’r Pwyllgor yn gwahodd y Prif Swyddog 
Gweithredol, y Prif Swyddog Llywodraethu a’r 
Prif Swyddog Pobl i’w gyfarfodydd yn rheolaidd, 
ynghyd â chydweithwyr eraill o bob rhan o’r 
busnes, pan fo’n briodol.

Gweithgareddau yn ystod y flwyddyn
Yn ystod y flwyddyn penododd y Pwyllgor Miles 
Partnership LLP (nad oes ganddynt unrhyw 
gysylltiad arall â’r Gymdeithas) i gefnogi’r 
broses a arweiniodd at benodi Jonathan 
Baum yn Gyfarwyddwr Anweithredol newydd 
ac yn aelod o Fwrdd y Gymdeithas. Mae pob 
penodiad yn destun gwiriadau allanol helaeth a 
chymeradwyaeth reoleiddiol, pan fo’n ofynnol. 
Mae pob Cyfarwyddwr Anweithredol newydd 
yn dilyn rhaglen ymsefydlu gynhwysfawr wedi’i 
theilwra ar adeg ei benodi.
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Cymhareb Targed 
Amrywiaeth
 Medi 2021

Cymhareb ar 31ain  
o fis Rhagfyr 2019

Cymhareb ar 31ain  
o fis Rhagfyr 2020

Cymhareb ar 31ain  
o fis Rhagfyr 2021

33.3% 31% 31% 30%

Sally Jones-Evans 
Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau  
21ain o fis Chwefror 2022

Yn ystod y flwyddyn mae’r Pwyllgor wedi:

• Adolygu maint a chyfansoddiad/amrywiaeth  
y Bwrdd a’i bwyllgorau.

• Cytuno y dylai o leiaf dau Gyfarwyddwr fod  
o gefndir amrywiol.

• Adolygu Cynlluniau Olyniaeth y Bwrdd ac Uwch 
Reolwyr.

• Adolygu ymrwymiad amser Cyfarwyddwyr 
Anweithredol.

• Cael adroddiad ar y trefniadau sydd ar waith 
sy’n galluogi’r Gymdeithas i gydymffurfio â’r 
darpariaethau sydd wedi’u cynnwys yn y Cod 
Llywodraethu Corfforaethol i’r graddau y gellir 
cymhwyso’r Cod yn rhesymol i gymdeithas 
adeiladu.

• Cael adroddiadau rheolaidd am ddatblygiadau 
sy’n ymwneud â llywodraethu corfforaethol.

• Cael adroddiadau rheolaidd ar y cynnydd a 
wneir yn y gwaith o weithredu’r camau sy’n 
deilio o adolygiad 2020 a hwyluswyd yn fewnol 
o effeithiolrwydd y Bwrdd ei hun a’i bwyllgorau.

• Byddai’r Pwyllgor hwn fel arfer yn adolygu’r 
cymysgedd o sgiliau a phrofiad y Bwrdd. Yn 
2021, hwyluswyd yr adolygiad hwn gan drydydd 
parti allanol yn rhan o’r adolygiad allanol 
bob tair blynedd o Effeithiolrwydd y Bwrdd a 
chyflwynwyd adroddiad ar y canfyddiadau i’r 
Bwrdd ym mis Rhagfyr 2021.

• Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am fonitro’r cynnydd 
yn y gwaith o gyrraedd targedau amrywiaeth o 
ran y rhywiau a nodir ym Mholisi Amrywiaeth y 
Bwrdd a’r targed ehangach ar gyfer amrywiaeth 
o ran y rhywiau a bennwyd gan y Bwrdd wrth 
gytuno i gefnogi’r Siarter Menywod ym maes 
Cyllid. Ym mis Medi 2016, cytunodd y Bwrdd 
i osod targed amrywiaeth bum mlynedd o 
33.3%. Mae’r tabl isod yn dangos y gymhareb 
rhwng menywod a dynion mewn swyddi uwch 
reolwyr yn y Gymdeithas dros y cyfnod o’r 1af  
o fis Ionawr 2019 i 31ain o fis Rhagfyr 2021:

Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, roedd 27% (2020: 27%) o aelodau’r Bwrdd yn ferched.

Materion eraill
Yn dilyn pob cyfarfod y Pwyllgor Llywodraethu ac Enwebiadau, mae Cadeirydd y Pwyllgor yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf ar lafar i’r Bwrdd am y materion a ystyriwyd gan y Pwyllgor. Hefyd, mae 
cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor ar gael i’r Bwrdd, os oes angen rhagor o fanylion.
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Adroddiad Pwyllgor Risg y Bwrdd 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

LLYWODRAETHU

Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol hefyd am sicrhau 
digonolrwydd parhaus adnoddau ariannol a 
chynlluniau adfer y Gymdeithas. I’r diben hwn, 
mae’r Pwyllgor yn adolygu allbwn profion straen 
a dadansoddiadau senarios, ac yn defnyddio’r 
asesiadau hyn i lywio ei safbwynt o ran 
canlyniadau andwyol ond annhebygol posibl.

Aelodaeth y pwyllgor
Drwy gydol 2021, roedd y Pwyllgor yn cynnwys 
tri Chyfarwyddwr Anweithredol annibynnol, 
David Rigney, Derek Howell a Claire Hafner. 
Mae’r Pwyllgor yn gwahodd y Prif Swyddog 
Gweithredol, y Prif Swyddog Cyllid a’r Prif 
Swyddog Risg i’r cyfarfodydd yn rheolaidd, 
ynghyd â chydweithwyr eraill o bob rhan o’r 
busnes, pan fo’n briodol. Cyfarfu’r Pwyllgor  
bum gwaith yn ystod y flwyddyn.

Rheoli risg
Mae’r Gymdeithas wedi datblygu a gweithredu 
Fframwaith Rheoli Risg Menter (ERMF), sy’n  
nodi dull y Bwrdd o reoli risgiau a goruchwylio 
trwy ddiffinio a chofnodi diben ac amcanion  
y Gymdeithas, ei pharodrwydd i dderbyn risg  
a’i goddefiant risg a’i systemau llywodraethu  
a rheoli.

a) Diwylliant risg
Mae’r Gymdeithas yn gweithredu model busnes 
syml ac mae’r uwch reolwyr yn rhoi pwyslais 
sylweddol ar sicrhau y cynhelir lefel uchel o 
ymgysylltiad rhwng swyddogaethau busnes 
unigol a chydweithwyr ar bob lefel o ran yr 
ymwybyddiaeth a’r rheolaeth effeithiol o risg. 
Elfen allweddol o ddiwylliant risg y Gymdeithas 
yw pwyslais dilys ar flaenoriaethu buddiannau 
ac anghenion yr Aelodau. Adlewyrchir hyn, 
er enghraifft, yn absenoldeb cymhellion sy’n 
ymwneud â gwerthiannau i unrhyw gydweithwyr.

b) Model tair llinell amddiffyn
Mae’r ERMF yn gweithredu model ‘tair llinell 
amddiffyn’ i sicrhau annibyniaeth eglur o 
ran cyfrifoldebau am reoli, goruchwylio a 
llywodraethu risg. Mae hyn yn allweddol i 
sicrhau bod rheoli risg wedi’i ymsefydlu ar draws 
y Gymdeithas, gan annog cydweithwyr i gymryd 
cyfrifoldeb am nodi a rheoli risgiau sydd yn eu 
meysydd gweithredu penodol nhw.

Mae’r Pwyllgor yn ceisio sicrhau diogelwch a sicrwydd parhaus y Gymdeithas trwy sicrhau y caiff yr 
holl brif risgiau a’r holl risgiau sylweddol sy’n dod i’r amlwg eu nodi, eu rheoli, eu monitro a’u lliniaru 
mor effeithiol â phosibl. Mae’r Pwyllgor yn argymell i’r Bwrdd fesurau parodrwydd i dderbyn risg o ran 
y risgiau hyn. Caiff amlygiad o’i gymharu â’r parodrwydd i dderbyn risg ei fonitro ym mhob cyfarfod ac 

mae’n rhan annatod o waith cynllunio a darogan busnes y Gymdeithas. 
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c) Rheoli risgiau
Mae’r cyfrifoldeb pennaf am nodi, asesu, rheoli, 
lliniaru a monitro risg ar ysgwyddau’r busnes; y 
llinell amddiffyn gyntaf.

Darperir trefniadau goruchwylio a llywodraethu 
trwy swyddogaethau cymorth arbenigol sy’n 
cynnwys Risg, Cyllid a Chydymffurfedd ac 
Ymddygiad. Cyfrifoldeb y swyddogaethau hyn 
yw cynnal ac adolygu polisïau, sefydlu terfynau 
meintiol a safonau ansoddol sy’n gyson â 
pharodrwydd y Gymdeithas i dderbyn risg. Mae’r 
swyddogaethau hyn hefyd yn monitro ac yn 
adrodd am gydymffurfedd a’r terfynau a’r safonau 
hynny ac yn darparu goruchwyliaeth gyfannol i 
drefniadau rheoli risg.

Swyddogaeth Archwilio Mewnol y Gymdeithas 
sy’n rhoi sicrwydd annibynnol o ran 
gweithgareddau’r busnes a’r swyddogaethau 

Y llinell amddiffyn gyntaf

Rheoli risgiau o ddydd i ddydd 
Mae pob gweithiwr yn gyfrifol am reoli’r 
risgiau yn ei weithgareddau o ddydd i ddydd. 
Mae’r llinell amddiffyn gyntaf yn sicrhau  
y caiff yr holl risgiau allweddol yn ei 
weithrediadau eu nodi, eu monitro a’u  
lliniaru trwy reolaethau priodol.

Yr ail linell amddiffyn

Cydymffurfedd a goruchwylio risgiau 
Mae timau pwrpasol o fewn swyddogaethau 
Cydymffurfedd a Risg y Gymdeithas yn gyfrifol 
am ddarparu goruchwyliaeth annibynnol a 
herio gweithgareddau’r llinell gyntaf.

Y drydedd linell amddiffyn

Archwilio 
Mae swyddogaeth Archwilio Mewnol y 
Gymdeithas yn darparu sicrwydd annibynnol 
o’r gweithgareddau yn y llinell amddiffyn 
gyntaf a’r ail linell amddiffyn.

Model tair llinell amddiffyn: arbenigol ar draws y Gymdeithas, gan gyflwyno 
adroddiadau ar effeithiolrwydd yr amgylchedd 
rheoli i’r Pwyllgor Archwilio bob tri mis. Mae’r 
Pwyllgor yn monitro’r trefniadau ar gyfer asesu’r 
risg sy’n rhan gynhenid o weithgareddau’r 
Gymdeithas ar ran y Bwrdd.

ch) Parodrwydd i dderbyn risg a goddefiant risg
Mae’r Bwrdd yn cymeradwyo datganiadau 
parodrwydd i dderbyn risg gan nodi a diffinio’r 
mathau a lefelau o risg y mae’n fodlon eu derbyn 
wrth ganlyn ei nodau strategol. Mae hyn yn 
darparu’r fframwaith y gall y busnes ei ddefnyddio 
i wneud penderfyniadau a chynllunio.

Mae datganiadau parodrwydd i dderbyn risg y 
Bwrdd yn gysylltiedig â strategaeth y Gymdeithas 
ac wedi’u hategu gan gyfres eang o fesuryddion, 
parodrwydd a goddefiant risg ar lefel y Bwrdd 
sydd â’r nod o fonitro amlygiad y Gymdeithas i 
risgiau sy’n gysylltiedig ag ymddygiad a risgiau 
darbodus allweddol. Caiff y rhain eu gosod mewn 
hierarchaeth sy’n cysylltu goddefiant risg y Bwrdd 
â’i nodau strategol, ei gynlluniau tymor canolig a’i 
weithgareddau ‘busnes fel arfer’.

d) Cynllunio a phrofion straen
Mae’r Gymdeithas yn cynnal profion straen, 
dadansoddiadau senarios a chynlluniau 
wrth gefn i ddeall effaith digwyddiadau risg 
annhebygol ond difrifol ac i allu ymateb yn well 
pe byddai digwyddiadau mor ddifrifol â hyn yn 
digwydd. Cynhelir amrywiaeth o brofion straen 
categori aml-risg, profion straen gwrthdro a 
dadansoddiadau senarios risg gweithredu ac mae’r 
canlyniadau yn ffurfio elfen ganolog o asesiadau 
digonolrwydd cyfalaf a hylifedd y Gymdeithas.

Mae profion straen gwrthdro yn rhan allweddol o 
fframwaith profion straen presennol y Gymdeithas 
ac mae’n ystyried digwyddiadau eithafol a allai 
arwain at fethiant y Gymdeithas. Fel y cyfryw, 
mae’n ategu’r prosesau ICAAP ac ILAAP presennol, 
gan helpu i wella’r broses o nodi a mesur risg. 
Defnyddir dull ansoddol o archwilio senarios 
posibl a allai, pe byddent yn digwydd, arwain at 
fethiant y Gymdeithas. Ategir hyn gan asesiadau 
meintiol sy’n pennu’r effaith bosibl ar gyfalaf 
neu hylifedd y Gymdeithas sy’n codi o ganlyniad 
i’r senarios. Canlyniad allweddol o’r broses yw 
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ystyried a yw unrhyw rai o’r senarios hyn yn 
ddigon tebygol i fod angen newid strategaeth 
y Gymdeithas, ei gwneud yn ofynnol i gymryd 
camau lliniaru, neu ofyn am wybodaeth  
reoli ategol i fonitro’r tebygolrwydd y bydd  
y sefyllfaoedd hyn yn codi.

Mae’r Gymdeithas yn ymwybodol o’r risgiau 
hirdymor posibl y mae newid hinsawdd yn 
eu cyflwyno i’w model busnes ac i’r economi 
ehangach. Mae fframwaith profi straen y 
Gymdeithas yn cynnwys asesiad o’r risgiau 
ariannol sy’n deillio o newid hinsawdd, sy’n 
ystyried risgiau perthnasol presennol yn 
ogystal â’r rhai a allai godi yn y dyfodol. Bydd y 
Gymdeithas yn mynd ati’n strategol i reoli’r risgiau 
ariannol sy’n deillio o newid hinsawdd ar sail 
canlyniad yr asesiadau a gynhelir. Bydd y Pwyllgor 
yn adolygu allbwn yr asesiadau hyn ac yn ail-
adolygu’r dull o reoli a lliniaru’r risgiau cysylltiedig 
pan fo angen.

dd) Cynllunio ar gyfer adfer a datrys
Mae awdurdodau rheoleiddio’r DU ac Ewrop yn 
ei gwneud yn ofynnol i bob banc a chymdeithas 
adeiladu lunio cynlluniau i sicrhau bod y risg o 
fethiant ac effaith methiant cyn lleied â phosibl. 
Mae’r cynllun adfer yn amlinellu’r camau y gall y 
Gymdeithas eu cymryd i atal methiant ac mae’r 
cynllun datrys yn cynnwys yr wybodaeth sydd ei 
hangen ar Fanc Lloegr i ddatrys sefyllfa ariannol y 
Gymdeithas yn drefnus, os na ellir sicrhau adferiad. 
Mae’r broses o baratoi ar gyfer digwyddiadau 
eithafol o’r fath yn galluogi’r Bwrdd i gynllunio 
camau y byddai’n eu cymryd i adfer yn dilyn 
amodau andwyol a fyddai’n arwain at fethiant  
fel arall. ‘Dewislen o opsiynau’ yw’r cynllun  
adfer i’r Gymdeithas reoli straen sy’n benodol i’r 
cwmni neu’n gyffredinol ar draws y farchnad ac  
y gellir eu hymgorffori mewn cynllun credadwy  
a chyflawnadwy.

e) Rheoli a’r drefn lywodraethu
Ceir strwythur ffurfiol ar gyfer rheoli risgiau ar 
draws y Gymdeithas sydd wedi’i gofnodi mewn 
polisïau rheoli risg manwl. Mae’r polisïau hyn, a 
therfynau cysylltiedig, yn gyfrifoldeb i’r pwyllgorau 
canlynol sy’n atebol i Bwyllgor Risg y Bwrdd a’r 
Bwrdd, a chânt eu hadolygu ganddynt o leiaf 
unwaith y flwyddyn. Mae pob pwyllgor yn cynnwys 

cynrychiolaeth briodol o’r tîm Gweithredol, 
rheolwyr adrannol ac arbenigwyr risg:

•  Pwyllgor Risg Gweithredol   
Caiff hwn ei gadeirio gan y Prif Swyddog Risg, ac 
mae’n gyfrifol am oruchwylio a monitro’r holl 
risgiau darbodus a risgiau ymddygiad ar draws y 
Gymdeithas, yn ogystal ag adolygu amlygiadau 
risg.

•  Pwyllgor Llywodraethu Modelau  
Caiff hwn ei gadeirio gan y Prif Swyddog 
Cyllid ac mae’n gyfrifol am gymeradwyo a 
goruchwylio modelau a ddefnyddir gan y 
Gymdeithas i asesu a mesur yr amlygiad i risg 
credyd a chynorthwyo’r broses o feintioli lefel y 
ddarpariaeth lleihad mewn gwerth sy’n ofynnol 
o dan Safonau Adrodd Ariannol Rhyngwladol 9.

•  Pwyllgor Risg Credyd  
Caiff hwn ei gadeirio gan y Pennaeth Risg 
Ddarbodus, ac mae’n gyfrifol am fonitro 
ac adolygu amlygiad i risgiau credyd ym 
mhortffolios benthyca manwerthu a masnachol 
y Gymdeithas.

•  Pwyllgor Risg Gweithredu  
Caiff hwn ei gadeirio gan y Pennaeth Risg 
Menter, ac mae’n gyfrifol am fonitro ac adolygu 
amlygiad i risgiau gweithredu a throseddau 
ariannol sy’n codi yn sgil gweithgareddau’r 
Gymdeithas o ddydd i ddydd.

•  Pwyllgor Cydymffurfedd ac Ymddygiad  
Caiff hwn ei gadeirio gan y Pennaeth Risg 
Cydymffurfedd ac Ymddygiad ac mae’n 
gyfrifol am fonitro ac adolygu amlygiad i 
risgiau ymddygiad sy’n codi o weithgareddau’r 
Gymdeithas o ddydd i ddydd.

•  Pwyllgor Cyllid  
Caiff hwn ei gadeirio gan y Prif Swyddog Cyllid 
ac yn ogystal â’i gyfrifoldebau rheoli ariannol, 
mae’n gyfrifol am asesu a rheoli risgiau ariannol 
a’r parodrwydd perthnasol i dderbyn risg.

Hefyd, mae’r Pwyllgor Technoleg, pwyllgor Bwrdd 
ar wahân, yn gyfrifol am oruchwylio rhaglen 
gweddnewid technoleg y Gymdeithas.
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Gweithgareddau yn ystod y flwyddyn
Mae’r canlynol yn amlinellu gweithgareddau a meysydd pwyslais y Pwyllgor yn ystod y flwyddyn:

Yn dilyn pob cyfarfod, mae Cadeirydd y Pwyllgor yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar lafar i’r Bwrdd am 
y materion a ystyriwyd gan y Pwyllgor. Hefyd, mae cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor ar gael i’r Bwrdd,  
os oes angen rhagor o fanylion.

David Rigney 
Cadeirydd Pwyllgor Risg y Bwrdd  
21ain o fis Chwefror 2022

Pwnc Gweithgareddau

Strategaeth a’r 
Parodrwydd i 
Dderbyn Risg

• Adolygiad o Ddatganiadau Parodrwydd i Dderbyn Risg a Goddefiant Risg Strategol

• Datblygu Fframwaith Cadernid Gweithredu

• Adolygiad o’r dull o Asesu Risgiau Newid Hinsawdd

Polisi •  Adolygiad a chymeradwyaeth flynyddol o Ddatganiad Polisi y Trysorlys a Pholisïau 
Benthyca Manwerthu a Masnachol

•  Cymeradwyaeth flynyddol o’r Polisi Rheoli Risg Cydymffurfedd ac Ymddygiad  
a’r Cynllun Monitro Ymddygiad

• Cymeradwyaeth o’r Rhaglen Profion Hacio Risg Seiber

• Cymeradwyaeth o’r Polisi Troseddau Ariannol

Profion straen • Adolygiad ac argymhelliad blynyddol o’r ICAAP i’r Bwrdd

• Adolygiad ac argymhelliad blynyddol o’r ILAAP i’r Bwrdd

• Adolygiad ac argymhelliad blynyddol o’r Cynllun Adfer a Datrys i’r Bwrdd

Rheoli risgiau • Adolygiad o broffil Risg Credyd portffolios morgeisi

• Adolygiad o Adroddiad Blynyddol y Swyddog Adrodd ar Wyngalchu Arian

•  Adolygiad o effaith COVID-19 ar broffil risg cynhenid busnes ac asesiad o gamau 
rheoli a lliniaru’r risgiau hynny

• Adolygiad o Gamau Rheoli Risgiau Seiber a chanlyniadau’r Rhaglen Profion Hacio

Monitro risgiau •  Adolygiad o’r amlygiad i risg o’i gymharu â mesurau parodrwydd i dderbyn risg  
a goddefiant

• Adolygiad o adroddiad y Prif Swyddog Risg a map gwres y Risgiau Allweddol

• Sganio’r gorwel

• Goruchwyliaeth o’r Pwyllgor Risg Gweithredol a Phwyllgorau Rheoli Risg is-gwmnïau

•  Adolygiad o weithgareddau monitro Risg Cydymffurfedd ac Ymddygiad ac 
Adroddiadau Archwiliadau Mewnol perthnasol

•  Ar y cyd â’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth, cynnal adolygiad o gamau rheoli’r risgiau 
allweddol wrth bennu’r dyfarniadau tâl amrywiol sy’n daladwy i’r Cyfarwyddwyr 
Gweithredol a’r uwch reolwyr
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Adroddiad y Pwyllgor Archwilio  
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

LLYWODRAETHU

Aelodaeth y pwyllgor
Mae’r Pwyllgor Archwilio yn Bwyllgor Bwrdd ac 
yn 2021 roedd yn cynnwys pedwar Cyfarwyddwr 
Anweithredol annibynnol, Derek Howell 
(Cadeirydd), Sally-Jones Evans (o’r 1af o fis Ionawr 
2021 hyd 31ain o fis Mawrth 2021), David Rigney, 
Claire Hafner, ac o’r 1af o fis Gorffennaf 2021 
ymlaen, Jonathan Baum. Cyfarfu’r Pwyllgor saith 
gwaith yn ystod y flwyddyn.

Mae gan bob aelod o’r Pwyllgor brofiad ariannol 
diweddar a pherthnasol yn unol â Chod y DU. 
Mae’r Bwrdd yn parhau i fod yn fodlon bod gan 
y Pwyllgor y lefelau gwybodaeth a dealltwriaeth 
gofynnol sy’n berthnasol i’r marchnadoedd y 
mae’r Gymdeithas yn gweithredu ynddynt.

Mae’r Pwyllgor yn gwahodd y Prif Swyddog 
Gweithredol, y Prif Swyddog Cyllid, y Prif Swyddog 
Risg, y Prif Archwilydd Mewnol, y Prif Swyddog 
Llywodraethu a chynrychiolwyr o archwilydd 
allanol y Gymdeithas, Deloitte, i gyfarfodydd yn 
rheolaidd, ynghyd â chydweithwyr eraill o bob 
rhan o’r busnes, pan fo’n briodol.

Mae’r gorgyffwrdd o ran aelodaeth y Pwyllgor, 
Pwyllgor Risg y Bwrdd, y Pwyllgor Technoleg 
a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn un o’r dulliau 
o sicrhau bod y cysylltiad rhwng y Pwyllgor 
Archwilio a Phwyllgorau eraill y Bwrdd yn osgoi 
bylchau neu ddyblu diangen.

Gweithgareddau yn ystod y flwyddyn
  •  Arfarniadau ac amcangyfrifon adrodd ariannol 

Mae’r Pwyllgor wedi cynnal adolygiadau manwl 
o’r datganiadau ariannol interim a diwedd y 
flwyddyn a’r Datgeliadau Piler 3 (a gyhoeddir 
ar wefan y Gymdeithas). Roedd yr adolygiadau 
yn cynnwys ystyriaeth o’r adroddiadau naratif, 
ynghyd â’r disgrifiad o’r model busnes, y 
strategaeth a’r risgiau cynhenid yn y model 
busnes. Yn dilyn ei adolygiad, argymhellodd 
y Pwyllgor y dogfennau hyn i’r Bwrdd eu 
cymeradwyo. O ganlyniad i drafodaethau gyda’r 
rheolwyr a’r archwilydd allanol, penderfynodd y 
Pwyllgor fod y risgiau allweddol o gam-ddatgan 
datganiadau ariannol y grŵp yn ymwneud 
â’r meysydd canlynol lle mae arfarniadau yn 
ofynnol:

Mae’r Pwyllgor Archwilio yn cynorthwyo’r Bwrdd i gyflawni ei gyfrifoldebau goruchwylio  
ynghylch materion sy’n ymwneud ag adrodd ariannol, rheolaeth fewnol, ac archwilio mewnol  

ac allanol. Mae’r Pwyllgor yn gweithredu fel Pwyllgor Archwilio ar ran y Gymdeithas a’i  
his-fusnes, Nemo Personal Finance Limited.

Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau bod yr arfarniadau a’r polisïau cyfrifyddu allweddol sy’n  
cefnogi datganiadau ariannol y Gymdeithas yn briodol. Cefnogir y gwaith hwn gan yr archwilydd 

allanol, Deloitte LLP (“Deloitte”).
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•  Busnes gweithredol ac asesiad hyfywedd 
Yn ystod y flwyddyn, mae’r Pwyllgor wedi cael adroddiadau rheolaidd gan y Prif Swyddog Cyllid yn 
amlinellu ar ba sail y mae’n rhesymol i’r grŵp barhau i baratoi ei ddatganiadau ariannol fel busnes 
gweithredol, ac mae wedi parhau i fod yn fodlon ei bod yn briodol i ystyried yr Asesiad Hyfywedd dros 
gyfnod cynllunio o dair blynedd. Yn rhan o’r broses hon mae’r Pwyllgor yn monitro’n fanwl raddfa’r cyllid 
wrth gefn oddi ar y fantolen sydd ar gael i’r Gymdeithas ac mae wedi bodloni ei hun ynglŷn ag ansawdd 
yr asedau y mae cronfeydd gwarged wedi’u buddsoddi ynddynt. Yn rhan o’i asesiad, mae’r Pwyllgor wedi 
ystyried yr effaith ar yr amgylchedd macroeconomaidd a’r effaith weithredol a’r meysydd risgiau allweddol 
sy’n gysylltiedig â pharhad y pandemig COVID-19. Yn rhan o’r asesiad hwnnw mae’r Pwyllgor wedi ystyried 
amrywiaeth o senarios macroeconomaidd sy’n edrych i’r dyfodol.

•  Darpariaethau lleihad mewn gwerth ar fenthyciadau 
Yn ystod y flwyddyn mae’r Pwyllgor wedi monitro’n fanwl yr allbwn o’r modelau darpariaeth lleihad mewn 
gwerth IFRS 9 a pherfformiad llyfrau benthyca’r grŵp. Mae lefel y lleihad mewn gwerth a awgrymir gan y 
modelau a’r tybiaethau sy’n llywio’r modelau yn feysydd arfarnu allweddol. Mae’r Pwyllgor wedi ystyried yn 
ofalus addasrwydd y dulliau a ddefnyddiwyd gan y rheolwyr i asesu tebygrwydd colledion (Tebygolrwydd 
o Ddiffygdalu) a difrifoldeb colledion (Colled o ganlyniad i Ddiffygdalu) ar bob llyfr benthyca, ar y cyd â 
digonolrwydd cyffredinol y darpariaethau a ddelir yn erbyn y llyfrau benthyca hynny. Daeth y Pwyllgor i’r 
casgliad bod y tybiaethau a ddefnyddir i lywio asesiad y Rheolwyr o ddigonolrwydd darpariaethau lleihad 
mewn gwerth yn parhau i fod yn briodol. Hefyd, mae’r Pwyllgor wedi parhau i fonitro’n fanwl effaith 
COVID-19 ar berfformiad llyfrau benthyca’r Gymdeithas, a’r effaith ganlyniadol ar ddarpariaeth lleihad 
mewn gwerth IFRS 9.

•  Darpariaethau ar gyfer unioni rheoleiddiol a chwsmeriaid  
Mae’r Pwyllgor wedi ystyried tybiaethau’r rheolwyr ynglŷn â maint y ddarpariaeth a gydnabyddir at y diben 
hwn. Mae lefel y ddarpariaeth yn adlewyrchu amcangyfrif gorau’r rheolwyr o nifer y cwynion, ymddygiad 
cwsmeriaid, cyfradd yr hawliadau hyn sy’n cael eu cadarnhau a faint o iawndal a delir ar gyfer pob cwyn. 
Mae’r Pwyllgor yn parhau i fod yn fodlon bod maint y ddarpariaeth at y diben hwn yn briodol.

•  Ymrwymiadau buddion ymddeol  
Mae’r Pwyllgor wedi ystyried y tybiaethau allweddol a ddefnyddiwyd gan Actiwari’r Cynllun i bennu’r 
atebolrwydd o dan IAS 19 mewn cysylltiad â rhwymedigaeth Cynllun Ymddeol Buddion Diffiniedig y 
Gymdeithas. Cytunodd y Pwyllgor fod y tybiaethau a ddefnyddiwyd at y diben hwn yn rhesymol.

Ar ôl adolygu adroddiadau a gyflwynwyd gan y Rheolwyr ac ar ôl ymgynghori ag archwilydd allanol y 
Gymdeithas, roedd y Pwyllgor Archwilio yn fodlon bod y datganiadau ariannol yn ymdrin yn briodol 
â’r arfarniadau critigol a’r amcangyfrifon allweddol. Mae’r Pwyllgor yn fodlon hefyd y bu craffu a herio 
priodol ar y tybiaethau sylweddol a ddefnyddiwyd ar gyfer pennu gwerth asedau a rhwymedigaethau’r 
grŵp, a’u bod yn ddigon cadarn.
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Mae Deloitte, archwilydd allanol y Gymdeithas, wedi adrodd ar y datganiadau ariannol interim a 
rhai diwedd y flwyddyn, ac ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiadau hynny cyn argymell cymeradwyo’r 
datganiadau ariannol i’r Bwrdd. Mae Deloitte wedi adrodd i’r Pwyllgor ar y gwaith a wnaed ar y 
meysydd mwyaf sylweddol o risg archwilio a phan fo amcangyfrifon a thybiaethau cyfrifyddu wedi 
eu defnyddio gan y rheolwyr. Cadarnhaodd y rheolwyr wrth y Pwyllgor nad oeddent yn ymwybodol 
o unrhyw gamddatganiadau perthnasol na chamddatganiadau amherthnasol a nodwyd yn fwriadol 
er mwyn cyflawni cyflwyniad penodol. Cyfrifodd Deloitte ei lefel berthnasedd a’r trothwy a oedd yn 
amlwg yn ddinod a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ar y cam cynllunio, a derbyniwyd y rhain gan y Pwyllgor. 
Darparodd yr Archwilydd grynodeb i’r Pwyllgor o’r camddatganiadau a oedd yn fwy na’r trothwy 
hwnnw a nodwyd wrth gynnal y profion ac nid yw unrhyw symiau perthnasol yn parhau i fod heb eu 
haddasu. Mae’r Pwyllgor hefyd yn gyfrifol am ystyried y llythyr blynyddol i’r rheolwyr gan Deloitte ac 
mae wedi cael adroddiadau gan y rheolwyr ar y cynnydd o ran gwaith sy’n ymdrin â chanfyddiadau  
a nodwyd yn llythyr y rheolwyr yn ystod y flwyddyn.

Cyfrifyddu ar sail Rhagfantoli
Mae’r Pwyllgor yn cydnabod bod cyfrifyddu ar sail rhagfantoli yn parhau i fod yn faes gweithgaredd 
arbennig o gymhleth. Mae dyfodiad amodau economaidd mwy anwadal wedi cyfrannu at gynyddu lefel 
yr anwadalrwydd wrth brisio offerynnau rhagfantoli yn ystod y flwyddyn. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad 
bod prisiad, cyflawnrwydd a phriodoldeb cyfrifyddu ar sail rhagfantoli wedi parhau i fod yn briodol yn 
ystod y flwyddyn.

Asesu dulliau rheoli mewnol / goruchwylio’r fframwaith rheoli mewnol
Mae systemau rheoli da yn helpu i ddiogelu asedau a hwyluso effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd 
gweithrediadau o ddydd i ddydd. Y rheolwyr sy’n gyfrifol am sefydlu a chynnal yr amgylchedd rheoli. Y 
Pwyllgor sy’n gyfrifol am fonitro a sicrhau effeithiolrwydd gweithredu’r dulliau rheoli hynny. Gwneir hyn 
yn bennaf drwy’r gwaith a wneir gan y swyddogaeth Archwilio Mewnol. Mae aelodau o’r Pwyllgorau yn 
cymryd rhan weithredol mewn cynllunio’r gwaith a wneir gan y Prif Archwilydd Mewnol a’i dîm, a bwriad 
hyn yw adlewyrchu dull ar sail risg, yn seiliedig ar weithrediadau’r Gymdeithas. Mae’r Pwyllgor yn derbyn 
adroddiadau rheolaidd ar effeithiolrwydd gweithredu’r systemau a’r fframwaith rheoli, gan gynnwys 
rheolaethau ariannol, rheolaeth fewnol, fframwaith adrodd rheoleiddiol a systemau rheoli risg.

Mae’r Pwyllgor yn gyfrifol am gymeradwyo’r cynllun Archwilio Mewnol blynyddol ac mae’n derbyn 
adroddiadau rheolaidd gan y Prif Archwilydd Mewnol ar ddigonolrwydd yr adnoddau sydd ar gael i’r 
adran honno; canlyniadau unrhyw archwiliadau anfoddhaol a chynlluniau gweithredu cysylltiedig; a 
chynnydd ar weithredu argymhellion archwilio gan y rheolwyr a’u hymlyniad wrth y fframwaith rheoli. 
Er mwyn cynnal annibyniaeth y Prif Archwilydd Mewnol, mae’r unigolyn sy’n cyflawni’r swyddogaeth 
honno yn parhau i fod â dwy linell adrodd i’r Prif Swyddog Gweithredol ac i Gadeirydd y Pwyllgor 
Archwilio. Yn ogystal â hyn, mae’r Prif Archwilydd Mewnol yn gallu mynd yn uniongyrchol at Gadeirydd 
y Gymdeithas. Mae’r Pwyllgor wedi cynnal pedwar cyfarfod preifat yr un â’r Prif Archwilydd Mewnol 
a Deloitte yn ystod y flwyddyn. Yn ystod y flwyddyn cafodd y Pwyllgor adroddiad ar effeithiolrwydd y 
swyddogaeth Archwilio Mewnol gan y Prif Archwilydd Mewnol ac mae wedi adolygu’r Siarter Archwilio 
Mewnol.

Yn ystod y flwyddyn, mae’r Pwyllgor hefyd wedi ystyried yn ofalus y risgiau sy’n gysylltiedig â rheolwyr 
sy’n osgoi’r fframwaith rheoli. Mae’r gwaith a wnaed gan y tîm Archwilio Mewnol yn ystod y flwyddyn 
a gan Deloitte yn rhan o’r cylch archwilio blynyddol, wedi galluogi’r Pwyllgor i fod yn fodlon bod y 
fframwaith rheoli yn parhau i fod yn gadarn. Roedd y Pwyllgor yn fodlon na nodwyd unrhyw fethiannau 
rheoli sylweddol yn ystod 2021.
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A yw’r Adroddiad Blynyddol fel cyfanwaith yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy ac yn darparu’r 
wybodaeth angenrheidiol i Aelodau’r Gymdeithas asesu perfformiad, model busnes a strategaeth y 
Gymdeithas
Mae’r Pwyllgor Archwilio yn gyfrifol am ystyried ar ran y Bwrdd a yw’r Adroddiad Blynyddol fel 
cyfanwaith yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy ac yn darparu’r wybodaeth angenrheidiol i aelodau 
asesu perfformiad, model busnes a strategaeth y grŵp. Wrth gyfiawnhau’r datganiad hwn, mae’r 
Pwyllgor Archwilio wedi ystyried y broses gadarn sydd ar waith wrth greu’r Adroddiad Blynyddol a’r 
Cyfrifon, sy’n cynnwys y canlynol:

•  Ystyrir newidiadau i’r gofynion rheoleiddiol, gan gynnwys Cod Llywodraethu Corfforaethol y DU,  
yn barhaus.

• Cyflwynir arfarniadau cyfrifyddu allweddol i’r Pwyllgor Archwilio i’w cymeradwyo.

•  A yw’r disgrifiad o fodel busnes y grŵp yn gywir; a yw’r adroddiadau naratif yn esbonio’r 
datganiadau ariannol; a yw’r prif risgiau a’r ansicrwydd y mae’r grŵp yn eu hwynebu wedi’u 
disgrifio’n glir, ynghyd â chamau lliniaru ac a yw rhagamcanion sefyllfa diddyledrwydd a hylifedd  
y grŵp dros y tair blynedd nesaf yn ddigonol i gefnogi’r asesiad busnes gweithredol.

•  A oes unrhyw wendidau rheoli sylweddol, neu fethiannau y dylid rhoi gwybod i Aelodau’r 
Gymdeithas amdanynt.

•  Proses drylwyr o adolygu a gwerthuso’r mewnbynnau i’r cyfrifon i ddilysu cywirdeb a chysondeb,  
gan gynnwys adolygiad gan uwch reolwyr.

•  Cyfarfod y Pwyllgor Archwilio i adolygu ac ystyried yr Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon drafft cyn eu 
cadarnhau’n derfynol. Mae Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio yn adrodd casgliadau’r Pwyllgor i’r Bwrdd 
ac mae Bwrdd y Cyfarwyddwyr yn eu cymeradwyo’n derfynol.

Yn rhan o asesiad y Pwyllgor o’r Adroddiad Blynyddol a’r Cyfrifon, cyn adrodd i’r Bwrdd ar y pwnc hwn, 
mae’r Pwyllgor yn cyfeirio at adroddiadau a baratowyd gan y Prif Swyddog Cyllid ac aelodau o’i uwch 
dîm rheoli a thrafodaethau a gafwyd gyda nhw. Mae’r Pwyllgor yn fodlon bod uwch reolwyr y tîm Cyllid 
yn gwbl gyfarwydd â’r gofyniad i fod yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy. Mae’r Pwyllgor yn derbyn 
sicrwydd gan aelodau’r tîm Gweithredol eu bod yn ystyried bod y cynnwys y maent yn gyfrifol amdano 
yn deg, yn gytbwys ac yn ddealladwy.

Annibyniaeth ac effeithiolrwydd yr Archwilydd
Y Pwyllgor Archwilio sy’n gyfrifol am asesu effeithiolrwydd y broses archwilio flynyddol, monitro 
annibyniaeth a gwrthrychedd yr archwilydd allanol ac am wneud argymhellion i’r Bwrdd ynglŷn â 
phenodi, ailbenodi, cydnabod a dileu yr archwilydd allanol.

Yn rhan o’i asesiad blynyddol o effeithiolrwydd y broses archwilio allanol, mae’r Pwyllgor yn cynnal 
adolygiad ffurfiol lle mae aelodau o’r Pwyllgor ac uwch aelodau o’r tîm Cyllid yn ystyried perfformiad, 
cymwysterau, arbenigedd, adnoddau, annibyniaeth a gwrthrychedd yr archwilydd allanol. Trafodir 
canlyniadau’r adolygiad gan y Pwyllgor heb i’r archwilydd allanol fod yn bresennol ac mae unrhyw 
gamau neu awgrymiadau ynglŷn â’r broses allanol wedyn yn cael eu trafod gyda’r archwilydd allanol. 
Yn ystod y flwyddyn, mae’r Pwyllgor hefyd wedi adolygu a chymeradwyo cynllun gwaith cyffredinol  
yr archwilydd allanol sy’n ychwanegu at y sicrwydd bod y broses yn effeithiol.
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Caiff y partner archwilio sy’n gyfrifol am ymgysylltu â’r gwaith archwilio ei gylchdroi’n gyfnodol, a 
phob blwyddyn mae’r cwmni archwilio allanol yn cadarnhau wrth y Pwyllgor Archwilio ei fod yn 
ystyried ei hun yn annibynnol yn unol â’r diffiniad yn rheolau cyfredol Y Cyngor Adrodd Ariannol. 
Bydd partner archwilio presennol y Gymdeithas yn cwblhau ei bumed flwyddyn ar ddiwedd 2021 a 
chaiff ei ddisodli yn 2022.

Er mwyn diogelu gwrthrychedd ac annibyniaeth yr archwilydd, mae’r Pwyllgor yn cynnal polisi 
ffurfiol sy’n llywodraethu ymgysylltiad yr archwilydd allanol ar gyfer gwasanaethau nad ydynt yn 
ymwneud ag archwilio. Bwriad y polisi yw sicrhau nad yw darparu gwasanaethau o’r fath yn effeithio 
ar annibyniaeth a gwrthrychedd yr archwilydd allanol. Mae’r polisi hwn yn nodi gwasanaethau na 
cheir eu darparu heb awdurdod priodol gan Gadeirydd y Pwyllgor, neu gan y Pwyllgor pan fydd 
ffioedd nad ydynt yn ymwneud ag archwilio yn fwy na throthwyon a bennwyd ymlaen llaw. Caiff yr 
archwilydd allanol ddarparu gwasanaethau o’r fath dim ond os nad yw cyngor o’r fath yn gwrthdaro 
â’i gyfrifoldebau statudol a chanllawiau moesegol. Ni chaniateir darparu unrhyw wasanaethau nad 
ydynt yn rhai archwilio a waherddir gan safonau moesegol o dan unrhyw amgylchiadau.

Mae’r Pwyllgor yn derbyn rhestr o ffioedd ar gyfer gwaith nad yw’n ymwneud ag archwilio a dalwyd 
i’r cwmni archwilio ym mhob cyfarfod, a darperir adroddiad blynyddol ar y gwasanaethau nad ydynt 
yn ymwneud ag archwilio a chyfanswm cronnol y ffioedd nad ydynt yn ymwneud ag archwilio. Ffi 
archwilio’r Grŵp ar gyfer y flwyddyn oedd £625,000. Cyfanswm y ffioedd nad oeddent yn ymwneud  
ag archwilio, ar gyfer darparu gwasanaethau sicrwydd eraill yn bennaf, oedd £65,000.

Materion eraill
Yn dilyn pob cyfarfod y Pwyllgor Archwilio, mae Cadeirydd y Pwyllgor yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf ar lafar i’r Bwrdd am y materion a ystyriwyd gan y Pwyllgor. Hefyd, mae cofnodion 
cyfarfodydd y Pwyllgor ar gael i’r Bwrdd, os oes angen rhagor o fanylion.

Derek Howell
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio
21ain o fis Chwefror 2022
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Aelodaeth y pwyllgor
Mae’r Pwyllgor Technoleg yn Bwyllgor Bwrdd 
ac yn 2021 roedd yn cynnwys tri Chyfarwyddwr 
Anweithredol annibynnol: Nigel Annett, David 
Rigney a Debra Williams yn dilyn ymddeoliad Sally 
Jones-Evans o’r Pwyllgor ym mis Mawrth 2021. 
Cyfarfu’r Pwyllgor bum gwaith yn ystod y flwyddyn.

Mae’r Pwyllgor yn gwahodd aelodau’r tîm 
Gweithredol (yn enwedig y Prif Swyddog 
Gweithredu, y Prif Swyddog Cwsmeriaid, y Prif 
Swyddog Risg, y Prif Swyddog Cyllid a’r Prif 
Archwilydd Mewnol) i’w gyfarfodydd yn rheolaidd, 
ynghyd â chydweithwyr eraill o bob rhan o’r 
busnes, pan fo’n briodol.

Gweithgareddau yn ystod y flwyddyn
Yn ystod y flwyddyn, mae’r Pwyllgor wedi cael 
yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd gan 
Noddwr Gweithredol y rhaglen gweddnewid 
technoleg ac aelodau uwch dîm arwain y rhaglen 
am ei chynnydd. Mae hefyd wedi darparu 
goruchwyliaeth a her ar y materion canlynol:

•  Dangosyddion perfformiad allweddol 
yn ymwneud â chost, amser, ansawdd a 
chanlyniadau’r rhaglen sy’n cael eu mesur yn  
ôl cerrig milltir allweddol y cytunwyd arnynt 
gan y Bwrdd.

•  Adroddiadau sicrwydd gan dimau llinell gyntaf, 
ail linell a thrydedd linell.

•  Adroddiadau sicrwydd allanol annibynnol a 
gafwyd gan Credera Limited (Grŵp DMW yn 
flaenorol). Mae Credera yn darparu sicrwydd 
annibynnol ynghylch pa un a yw’r rhaglen 
gweddnewid technoleg yn cael ei chyflawni 
mewn ffordd sy’n gyson ag achos busnes y 
Bwrdd y cytunwyd arno; trefn llywodraethu 
rhaglen wedi’i diffinio’n glir; a chyfeiriad 
strategol y Gymdeithas.

•  Cynnydd yn y gwaith o wella cynigion cynilo 
ar-lein y Gymdeithas a gwella profiad Aelodau 
wrth ddefnyddio’r llwyfan cynilo ar-lein.

•  Cynnydd yn y gwaith o gyflwyno fesul cam 
lwyfan newydd i brosesu ceisiadau morgeisi 
newydd. Disgwylir i’r gwaith hwn gael ei 
gwblhau yn hanner cyntaf 2022.

•  Cynnydd yn y gwaith o gwblhau’r broses o 
drosglwyddo ffrwd waith cynilion y rhaglen 
gweddnewid technoleg i amgylchedd newid 
busnes fel arfer.

•  Y gwersi a ddysgwyd o gynnal y rhaglen 
gweddnewid technoleg sy’n berthnasol i 
raglenni newid/gweddnewid a allai gael eu 
cynnal yn y dyfodol.

•  Newid rheoleiddiol a allai effeithio ar unrhyw 
un o gydrannau unigol y rhaglen weddnewid.

Adroddiad y Pwyllgor Technoleg 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

LLYWODRAETHU

Mae’r Pwyllgor Technoleg yn gyfrifol am oruchwylio rhaglen gweddnewid technoleg y Gymdeithas  
ac am wneud argymhellion i’r Bwrdd ynglŷn ag unrhyw newidiadau perthnasol i’r rhaglen.
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•  Gofynion adnoddau y rhaglen gweddnewid 
technoleg a lles parhaus cydweithwyr sy’n rhan 
o dîm y rhaglen.

•  Y fethodoleg sy’n cefnogi cyfalafu gwariant  
a ysgwyddwyd o ran y rhaglen weddnewid.

Materion eraill
Yn dilyn pob cyfarfod y Pwyllgor Technoleg, 
mae Cadeirydd y Pwyllgor yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf ar lafar i’r Bwrdd am y materion a 
ystyriwyd gan y Pwyllgor. Hefyd, mae cofnodion 
cyfarfodydd y Pwyllgor ar gael i’r Bwrdd, os oes 
angen rhagor o fanylion.

Nigel Annett
Cadeirydd y Pwyllgor Technoleg
21ain o fis Chwefror 2022
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Adroddiad y Pwyllgor Cydnabyddiaeth 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Mae cyfran sylweddol o amser y Pwyllgor  
drwy gydol 2021 wedi’i neilltuo i:

• Ystyried dyfodol gwobrwyo a sicrhau bod 
dull tâl amrywiol y Gymdeithas yn cymell 
Swyddogion Gweithredol, Uwch Arweinwyr  
a’r holl gydweithwyr, yn ogystal ag ymateb  
i ofynion rheoleiddiol ac adlewyrchu  
diben y Gymdeithas, gan roi sylw dyledus  
i amrywiaeth a chynhwysiant.

• Pennu lefelau cyflog priodol ar gyfer 
penodiadau ar lefel Weithredol y Prif 
Swyddog Cwsmeriaid a’r Prif Swyddog 
Llywodraethu, yn ogystal ag ar gyfer Uwch 
Arweinwyr a’r rhai sy’n cymryd Risg Materol

• Sicrhau darpariaeth deg a chystadleuol 
o fuddion i Swyddogion Gweithredol a’r 
gweithlu ehangach.

• Goruchwylio ymateb y Gymdeithas i 
gyhoeddiad Cyfarwyddeb Gofynion Cyfalaf 
V, gan sicrhau bod y Gymdeithas wedi 
bodloni rhwymedigaethau o ran ymestyn 
darpariaethau malus ac adfachu ac adolygu 
ei statws fel ‘cwmni bach’ o ran y Rheoliad 
Gofynion Cyfalaf.

Yn 2021 rhoddwyd swydd ymgynghorydd y 
Pwyllgor Cydnabyddiaeth ar dendr. PwC, a 
oedd eisoes yn y swydd, enillodd y tendr a 
bydd yn parhau i ddarparu cyngor annibynnol 
i’r Pwyllgor ar gydnabyddiaeth swyddogion 
Gweithredol a datblygiadau rheoleiddiol. 
Penodwyd PwC i ddarparu cyngor ar faterion 
treth i’r Gymdeithas hefyd.

Yn ystod 2021 gwnaed newidiadau i aelodaeth y Pwyllgor Cydnabyddiaeth. Yn dilyn penodiad  
Sally Jones-Evans yn Gadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr, penodwyd Claire Hafner yn Gadeirydd  

y Pwyllgor Cydnabyddiaeth o’r 1af o fis Awst 2021. Yn unol â’r arfer, arhosodd Sally yn aelod  
o’r Pwyllgor ac ymunodd Debra Williams â’r Pwyllgor hefyd o fis Awst. Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, 

roedd aelodau’r Pwyllgor yn cynnwys:

LLYWODRAETHU

•  Claire Hafner – Cadeirydd y Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth a Chyfarwyddwr Anweithredol

• Nigel Annett – Cyfarwyddwr Anweithredol

• Sally Jones-Evans – Cadeirydd Bwrdd y 
Cyfarwyddwyr

• Debra Williams – Cyfarwyddwr Anweithredol

CYFRAN YR AMSER A DREULIWYD  
GAN Y PWYLLGOR CYDNABYDDIAETH

Strategaeth a dull cyflogau

Canlyniadau dyfarniadau perfformiad

Goruchwylio cydnabyddiaeth y Gymdeithas

Materion gweithdrefnol

Adrodd rheoleiddiol
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Perfformiad yn 2021 
Mae perfformiad yn ystod y flwyddyn wedi bod 
yn gryf o safbwynt elw a cholled a chofnodwyd 
y lefelau elw ac elw sylfaenol uchaf erioed. Mae 
lefelau elw uchel wedi’u hysgogi gan ryddhau 
darpariaeth faterol oherwydd bod prisiau tai  
yn codi a rhagolygon economaidd yn gwella. 
Cafwyd cynnydd sylweddol mewn enillion gwerth 
teg hefyd ar ein cyfnewidiadau cyfradd llog, yn 
bennaf oherwydd prisiau cyfnewid cynyddol y  
mae disgwyliadau’r farchnad o gynnydd yn y 
gyfradd yn y dyfodol wedi effeithio arnynt.

Mae amodau heriol yn y farchnad a gweithredu 
ein technoleg tarddu morgeisi newydd, MSO, 
wedi arwain at ostyngiad bach yn sefyllfa’r 
fantolen gyda gostyngiadau yn y balansau cynilo 
a morgeisi. Mae cydbwyso anghenion ein cynilwyr 
gan barhau i fod yn gystadleuol yn y farchnad 
forgeisi yn bwyslais cyson ac mae’r cyfraddau 
cynilo a gynigiwn i’n Haelodau yn cael eu 
heffeithio’n uniongyrchol gan y llog a enillwn ar 
forgeisi. Er gwaethaf hyn, fe wnaethom barhau  
i gynnal ein safle fel un o’r darparwyr cynilo mwyaf 
cystadleuol ar y stryd fawr ac mae naw o bob deg 
morgais yn parhau i gael eu hariannu gan gynilwyr.

Rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i gefnogi 
ein Haelodau ac adlewyrchir hyn yn ein Sgôr 
Hyrwyddwr Net sydd y gorau yn y diwydiant. 
I adlewyrchu hyn cawsom ein cydnabod yn 
ddiweddar fel y Gymdeithas Adeiladu Orau - 
Gwasanaeth Cwsmeriaid gan What Mortgage! am 
y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Defnyddwyr sy’n 
pleidleisio am y wobr a gofynnir iddynt raddio pob 
cymdeithas adeiladu yn y DU, felly mae’n arbennig 
iawn ac mae’n dyst i waith caled ac ymrwymiad 
ein cydweithwyr.

Er mwyn sicrhau ein bod yn helpu pobl i ffynnu 
yn eu cartrefi ar bob cam o’u bywyd, rydym yn 
parhau i fod wedi ymrwymo i ddatblygu graddfa, 
cryfder a chadernid ar gyfer y dyfodol. Wrth 
wneud hyn, rydym yn parhau i ganolbwyntio 
ar gynaliadwyedd a datblygu ein strategaeth 
Amrywiaeth a Chynhwysiant ymhellach er 
mwyn cael effaith gadarnhaol ar gwsmeriaid, 
cydweithwyr ac Aelodau.

Y polisi cydnabyddiaeth 
Yn ôl ein Haelodau, mae pobl y Gymdeithas yn 
arbennig; rydym yn ymdrechu i fod yn gyflogwr y 
byddai pobl yn ei ddewis er mwyn i ni allu parhau 
i ddenu a chadw pobl ddawnus ac angerddol. 
Felly, mae’r polisi cydnabyddiaeth wedi’i 
gynllunio’n bwrpasol i:

• Sicrhau bod y busnes yn cael ei redeg yn 
ddiogel ac yn llwyddiannus i’n Haelodau.

• Cefnogi cyflawniad ‘Pobl Ragorol’, piler canolog 
y strategaeth fusnes gyffredinol.

• Cydnabod egwyddorion y Cod Cydnabyddiaeth 
a’r Cod Llywodraethu Corfforaethol.

Nod y Polisi Cydnabyddiaeth yw:

• Denu, symbylu, gwobrwyo a chadw pobl o 
ansawdd uchel a all sicrhau bod Principality yn 
parhau i ddarparu gwerth i’r Aelodau a bod yn 
broffidiol mewn marchnad gystadleuol ac ansicr 
yn aml. Gwneir hyn drwy bennu pob agwedd ar 
gyflogau a buddion, o ran cyfanswm a strwythur 
(h.y. y cydbwysedd rhwng tâl sefydlog a thâl 
amrywiol), yn agos i lefelau’r farchnad ar gyfer 
swyddi tebyg yn y sector cymdeithasau adeiladu 
cydfuddiannol yn y DU, yn ogystal ag yn fwy eang 
pan fo hyn yn briodol.

• Hyrwyddo’r ymddygiad cywir sy’n cyd-fynd â 
safbwynt y Gymdeithas ar risg, yn ogystal â’i 
diwylliant fel cymdeithas adeiladu gydfuddiannol 
sy’n eiddo i’w Haelodau. 

• Annog arferion rheoli ymddygiad a risg cadarn trwy 
osod rhwystrau cyfalaf a hylifedd y mae’n rhaid 
eu goresgyn cyn gallu rhoi unrhyw ddyfarniad tâl 
amrywiol ac, o ran y tîm gweithredol a’r uwch dîm 
arwain, gohirio elfen o dâl amrywiol.

• Cymell perfformiad a rhannu llwyddiant trwy fod â 
chynllun tâl amrywiol cystadleuol sy’n gwobrwyo’r 
holl gydweithwyr am gyflawni amcanion heriol, 
pan fernir perfformiad ar sail o leiaf dau fesur 
hanfodol, gan gynnwys mesur ariannol a mesur  
o safbwynt cwsmeriaid.

Mae’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn fodlon y 
gweithredodd y polisi cydnabyddiaeth yn unol  
â’i fwriad drwy gydol 2021.

LLYW
O

D
RA

ETH
U



78 Adeiladu eich dyfodolAdroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

AD
RO

D
D

IA
D

 S
TR

AT
EG

O
L

Elfen Diben

Cyflog Sylfaenol I ddenu a chadw swyddogion gweithredol profiadol ac o safon uchel drwy 
dalu cyfraddau cystadleuol. Adolygir cyflogau sylfaenol yn flynyddol (neu’n 
fwy aml os oes angen).

Buddion I sicrhau bod y Gymdeithas yn gweithredu fel cyflogwr cyfrifol ac i 
gynorthwyo wrth gyflawni’r swydd. Mae’n cynnwys yswiriant meddygol 
preifat, yswiriant salwch difrifol a sicrwydd bywyd, yn ogystal â threfniadau 
lwfans car hanesyddol mewn rhai achosion sydd wedi’u dirwyn i ben ar gyfer 
penodiadau newydd.

Pensiwn neu Lwfans 
Pensiwn

I ddarparu cynilion tymor hwy i ariannu ymddeoliad. Cyfraniad pensiwn o 
8% o’r cyflog sylfaenol neu lwfans arian parod cyfwerth, neu mewn rhai 
achosion, cyfraniadau hanesyddol o 15% a fydd yn newid i 8% ar gyfer 
penodiadau newydd.

Dyfarniad Gwobrwyo 
Rhagoriaeth

Wedi’i gynllunio i rannu buddion gwaith tîm, disgyblaeth ariannol a 
gwasanaeth cwsmeriaid â’r holl gydweithwyr. Mae’n darparu uchafswm o 
12% o’r cyflog sylfaenol yn daliad dyfarniad, gyda thargedau blynyddol 
wedi’u seilio ar byrth risg, elw cyn treth a mesurau gwasanaeth cwsmeriaid.

Dyfarniad Arwain 
Rhagoriaeth

Disodlwyd y Cynllun Cymhelliad Hirdymor gan y Dyfarniad Arwain 
Rhagoriaeth o fis Ionawr 2019 ymlaen. Mae’r Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth 
yn ddyfarniad tâl amrywiol blynyddol gohiriedig, sydd wedi’i gynllunio i 
osod targedau mwy ystyrlon ac effeithiol, gan alluogi’r Gymdeithas i 
wobrwyo, denu a chadw ein harweinwyr yn y swyddi uchaf. Mae’n darparu 
uchafswm o 38% o’r cyflog sylfaenol, gan dybio dyfarniad arwain 
rhagoriaeth ar darged o 19%.

Sut y cymhwysir y polisi hwn
Mae’r tabl isod yn cynnig crynodeb o’r gwahanol elfennau o gydnabyddiaeth ar gyfer Cyfarwyddwyr 
Gweithredol yn 2021:

Nodyn: Nid yw’r Prif Swyddog Risg na’r Prif Archwilydd Mewnol yn cymryd rhan mewn unrhyw gynllun  
tâl amrywiol.

Cyfanswm y  
Gydnabyddiaeth

Cyflog Sylfaenol

Buddion 

Pensiwn neu Lwfans Pensiwn

Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth

Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth
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Mae pob un o’r elfennau a amlinellir dros y 
dudalen wedi’i llunio’n bwrpasol i gyd-fynd â’n 
Polisi Cydnabyddiaeth a’r nodweddion a nodir yn 
y Cod Llywodraethu Corfforaethol o ran eglurder, 
symlrwydd, risg, rhagweladwyedd, cyfrannedd a 
chyfochredd â diwylliant. 

Er bod y Cod Llywodraethu Corfforaethol yn 
canolbwyntio’n bennaf ar gydnabyddiaeth 
Swyddogion Gweithredol, gan fod strwythur y 
dyfarniad yn y Gymdeithas wedi’i lunio’n bennaf 
ar gyfer y gweithlu cyfan, gallwn fod yn ffyddiog 
bod y nodweddion yn berthnasol i’r Gymdeithas 
gyfan, nid y Tîm Gweithredol yn unig.

Fel y nodir isod, daeth y cyfnod perfformiad ar 
gyfer Cynllun Cymhelliad Hirdymor 2018 i ben ar 
31ain o fis Rhagfyr 2020, a rhoddwyd y taliadau 
olaf ym mis Mawrth 2021. Ar gyfer 2021, roedd tâl 
amrywiol ar gyfer Cyfarwyddwyr Gweithredol yn 
cynnwys y Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth a’r 
Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth. 

Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth (DGRh)
Bwriad y DGRh yw rhannu buddion gwaith tîm, 
disgyblaeth ariannol a gwasanaeth cwsmeriaid â’r 
holl gydweithwyr ym mhob rhan o’r Gymdeithas. 
Mae’r ddau fesur, sef Elw Cyn Treth a Sgôr 
Hyrwyddwr Net Gwasanaeth Cwsmeriaid (Maze 
NPS) wedi’u pwysoli’n gyfartal 50% yr un pan 
fydd y pyrth risg cychwynnol wedi’u bodloni, i 
ddarparu dyfarniad uchaf o 6% yr un o’r cyflog 
sylfaenol ar gyfer y ddau fesur, felly cyfanswm 

uchaf y dyfarniad yw 12% o’r cyflog sylfaenol. 
Cyfanswm y dyfarniad ar gyfer 2021 yw 8.72%.

Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth (DARh)
Mae’r DARh yn gynllun cymhelliad blynyddol 
ag elfen o daliad gohiriedig i Swyddogion 
Gweithredol ac Uwch Arweinwyr, a’i fwriad yw 
gosod targedau ystyrlon yn fwy effeithiol ac felly 
galluogi’r Gymdeithas i wobrwyo, denu a chadw 
ein harweinwyr yn y swyddi uchaf yn y tymor 
canolig.

Prif nodweddion y DARh yw:

1.  Ei fod yn cydnabod ac yn gwobrwyo ein 
Swyddogion Gweithredol a’n Huwch Arweinwyr 
am eu cyfraniad at nodau hirdymor y 
Gymdeithas.

2.  Yn amodol ar byrth cyfalaf a hylifedd, pennir 
lefel y dyfarniad gan berfformiad yn ôl pedwar 
metrig: Ariannol (Adenillion ar Asedau), 
Cwsmeriaid (Ipsos Mori NPS), Pobl (Great Place 
to Work) ac Amcan Busnes Strategol a Rennir.

3.  Bydd perfformiad yn ôl y pedwar metrig hyn 
yn pennu ffactor canran. Ar gyfer Swyddogion 
Gweithredol, bydd yr amrediad o 0% hyd 38% 
o gyflog unigol, a bydd y dyfarniad ar darged 
yn 19% o’r cyflog. Ar gyfer Uwch Arweinwyr, 
bydd yr amrediad o 0% hyd 18% o gyflog 
unigol, a bydd y dyfarniad ar darged yn 9%  
o’r cyflog.
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Uchafswm y dyfarniad:
38% i Swyddogion 

Gweithredol
18% i Uwch Arweinwyr

Perfformiad Ariannol

Adenillion ar Asedau
Targed: 0.23%

Cyflawnwyd: 0.41%

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Sgôr Hyrwyddwr Net
Targed: 15fed ganradd uchaf 

Cyflawnwyd: 23ain ganradd uchaf 

Ymgysylltiad Cydweithwyr

Great Place to Work Trust Index
Targed: 78%

Cyflawnwyd: 86%

Perfformiad Personol

(Cyflawni canlyniadau’r 
Rhaglen Dechnoleg Hybrid)
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Cyfanswm y dyfarniad yn 2021 yw 27.23% ar gyfer Swyddogion Gweithredol a 12.90% ar gyfer Uwch 
Arweinwyr. Mae 60% o’r dyfarniad yn daladwy ym mis Mawrth 2022, a bydd y 40% sy’n weddill yn 
cael ei gohirio fel a ganlyn:

Cynllun Cymhelliad Hirdymor Blaenorol
Disodlodd y Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth y Cynllun Cymhelliad Hirdymor yn 2019 yn dilyn adolygiad 
llawn a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn 2018. Daeth y cyfnod trosglwyddo rhwng y 
ddau gynllun i ben yn 2020, a rhoddwyd y taliad olaf o dan y Cynllun Cymhelliad Hirdymor yn 2021, 
fel yr adroddwyd yn Adroddiad Blynyddol 2020.

Adroddiad blynyddol ar gydnabyddiaeth
Mae’r busnes yn cydymffurfio pan fo’n briodol â’r Cod Llywodraethu Corfforaethol ac yn ceisio 
gwneud y polisi cydnabyddiaeth mor dryloyw, eglur a syml â phosibl. Wrth ddylunio agweddau ar 
gydnabyddiaeth, mae’r Pwyllgor yn ystyried priodoldeb ar gyfer sefydliad sy’n eiddo i’w Aelodau a 
chyfochredd â’n diwylliant, tra bod y swm wedi’i bennu’n ofalus i fod yn gymesur â’r heriau, annog 
yr ymddygiad priodol ac atal risgiau gormodol rhag cael eu cymryd. Rydym yn nodi’r wybodaeth 
ganlynol yn yr adran hon felly:

• Codiadau cyflog i Gyfarwyddwyr Gweithredol yn 2021

• Yr hyn a enillodd Cyfarwyddwyr Gweithredol am berfformiad 2021 o’i gymharu ag 2020

• Cymhareb cyflog y Prif Swyddog Gweithredol

• Ffioedd y Cadeirydd a’r Cyfarwyddwr Anweithredol yn 2021

2020 2021 2022 2023

Blwyddyn y 
Cynllun 60% o daliad 40% o daliad

Blwyddyn y 
Cynllun 60% o daliad 40% o daliad

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Blwyddyn y 
Cynllun 60% o daliad 20% o daliad 20% o daliad

Blwyddyn y 
Cynllun 60% o daliad 20% o daliad 20% o daliad

Blwyddyn y 
Cynllun 60% o daliad 20% o daliad 20% o daliad

Swyddogion Gweithredol

Uwch Arweinwyr
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Codiadau cyflog i Gyfarwyddwyr Gweithredol  
yn 2021
Cytunwyd yn rhan o’r trafodaethau setliadau 
cyflog yn 2020, na fyddai Swyddogion Gweithredol 
ac aelodau’r Uwch Dîm Arwain yn cael codiad 
i’w cyflog sylfaenol yn adolygiad cyflogau 2021, 
ac eithrio mewn achosion pan fo addasiad lefel 
y farchnad yn briodol. Cafodd Tom Denman 
ac Iain Mansfield addasiadau lefel y farchnad 
fel y dangosir isod. Hefyd, mae Iain Mansfield 
wedi cael codiad cyflog o fis Medi 2021 ymlaen i 
adlewyrchu ychwanegiad yr is-adran Fasnachol 
at ei gyfrifoldebau. Adlewyrchir y codiad hwn yn y 
tabl isod.

Yr hyn a enillodd Cyfarwyddwyr Gweithredol  
am berfformiad yn 2021
Mae’r tabl canlynol yn rhoi’r wybodaeth a 
archwiliwyd, sy’n dangos un ffigur cyfanswm o 
gydnabyddiaeth ar gyfer blwyddyn ariannol 2021 
i bob un o’r Cyfarwyddwyr Gweithredol ac yn 
cymharu’r ffigur hwn â’r flwyddyn flaenorol.

Gwybodaeth a archwiliwyd
Unigolyn 

Blwyddyn
Cyflog a 
Ffioedd1

£000

Buddion2

£000
Pensiynau3

£000

Tâl  
amrywiol 

blynyddol4 5

£000

Cyfanswm
£000

Prif Swyddog Gweithredol/ 
Prif Swyddog Cwsmeriaid  
Julie-Ann Haines6

2021 350 4 28 126 508

2020 268 10 32 94 404

Prif Weithredwr Dros Dro/ 
Prif Swyddog Risg7  
Michael Jones

2021 259 13 39 amh. 311

2020 307 13 46 amh. 366

Prif Swyddog Cyllid
Tom Denman

2021 225 12 34 81 352

2020 224 12 34 78 348

Prif Swyddog Gweithredu
Iain Mansfield

2021 212 12 32 75 332

2020 204 12 31 72 319

1 Y dyddiad adolygu cyflogau yw’r 1af o fis Chwefror 2022.
2 Mae buddion yn cynnwys lwfans car, sicrwydd bywyd, yswiriant salwch critigol ac yswiriant meddygol preifat.
3  Mae modd cael lwfans arian parod o werth cyfartal (15% o’r cyflog neu 8% o’r cyflog ar gyfer penodiadau newydd) yn  
lle pensiwn.

4  Tâl Amrywiol yw cyfanswm y Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth a’r Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth. Yn 2020 roedd hyn yn 
cynnwys Cynllun Cymhelliad Hirdymor 2018 hefyd yn rhan o drefniadau trosglwyddo. Cyfnod perfformiad Cynllun Cymhelliad 
Hirdymor 2018 oedd tair blynedd a gweithredodd o’r 1af o fis Ionawr 2018 hyd 31ain o fis Rhagfyr 2020.

5  Nid yw’r Prif Swyddog Risg (a’r Prif Weithredwr Dros Dro) yn cymryd rhan yn y cynllun tâl amrywiol.
6  Penodwyd Julie-Ann Haines yn Brif Swyddog Gweithredol ym mis Medi 2020. Rhannwyd ei chyflog yn 2020 rhwng ei henillion 

pan oedd yn Brif Swyddog Cwsmeriaid ac yn Brif Swyddog Gweithredol.
7  Penodwyd Michael Jones yn Brif Weithredwr Dros Dro yn 2020 cyn penodiad Julie-Ann Haines. Mae ei gyflog yn 2020 yn 
adlewyrchu’r cyfrifoldeb ychwanegol hwn yn 2020.
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Cymhareb cyflog y Prif Swyddog Gweithredol
O’r 1af o fis Ionawr 2019, mae’n ofynnol i sefydliadau â mwy na 250 o weithwyr ddatgelu cymhareb cyflog 
y Prif Swyddog Gweithredol yn eu hadroddiad blynyddol, mewn ymgais i hyrwyddo tryloywder ac annog 
trefn lywodraethu dda. Mae cymhareb cyflog y Prif Swyddog Gweithredol yn darparu cipolwg o’r bwlch 
cyflog cyffredinol sydd rhwng y Prif Swyddog Gweithredol (yr unigolyn â’r cyflog uchaf yn y sefydliad  
fel arfer) a’r gweithiwr cyfartalog yn yr un sefydliad. Cyfrifir hyn drwy ddefnyddio un ffigur cyfanswm  
y gydnabyddiaeth sy’n cynnwys cyfanswm y cyflog, tâl amrywiol, pensiwn a buddion trethadwy.

Mae’r Gymdeithas wedi dewis cyhoeddi cymhareb cyflog y Prif Swyddog Gweithredol trwy 
ddefnyddio’r dull a argymhellir ac a ffefrir (opsiwn A), sy’n dangos bod cyflog y Prif Swyddog 
Gweithredol bedair ar ddeg gwaith yn fwy na chyflog canolrifol cydweithwyr (hynny yw, trwy restru 
cyflogau’r holl weithwyr o’r uchaf i’r isaf, y canolrif yw’r gwerth yng nghanol y rhestr honno):

Mae ein hagenda cyflogau teg yn nodi ein hymrwymiad i sicrhau bod dyfarniadau (gan gynnwys cyflog 
sylfaenol, tâl amrywiol a buddion) yn Principality yn dryloyw, yn deg ac yn rhydd rhag gwahaniaethu 
a’u bod yn cyd-fynd â’r farchnad allanol.

Yn 2018, cynhaliwyd adolygiad manwl o drefniadau cyflogau a graddau, a chyflwynwyd canlyniadau’r 
adolygiad hwn i’r holl gydweithwyr ym mis Ionawr 2019, gan ddarparu dull sydd wedi’i ddiogelu 
ar gyfer y dyfodol o gynnal cysylltiad uniongyrchol rhwng sefyllfa ein cyflogau a buddion a’r 
cymaryddion perthnasol yn y sector gwasanaethau ariannol. Defnyddir y dull hwn yn gyson ar gyfer 
yr holl weithwyr ym mhob rhan o’r Gymdeithas, ni waeth eu swydd, ac fe’i heglurwyd i’r holl weithwyr 
cyn ei roi ar waith. Felly, rydym yn fodlon bod cymhareb cyflog y Prif Swyddog Gweithredol yn gyson 
â pholisïau ehangach y Gymdeithas o ran cyflog, dyfarniadau a chynnydd.

Ffioedd y Cadeirydd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol yn 2021
Mae’r Gymdeithas yn ceisio talu ffioedd i Gyfarwyddwyr Anweithredol a bennir ar lefel sy’n caniatáu 
iddi ddenu a chadw cyfarwyddwyr annibynnol o’r safon angenrheidiol. Yn 2021, comisiynodd y 
Gymdeithas PwC i gynnal adolygiad o’r ffioedd hyn o’u cymharu â’r farchnad allanol. Nododd yr 
adolygiad hwn fod:

• Y cyflog sylfaenol y mae’r Gymdeithas yn ei dalu i Gyfarwyddwyr Anweithredol yn is na chyfradd  
y farchnad ar gyfer sefydliad o’i maint

• Y ffi ar gyfer cadeirio’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn is na chyfradd y farchnad hefyd

• Y Gymdeithas yn anarferol wrth dalu ffioedd i Gyfarwyddwyr Anweithredol am fod yn aelodau 
pwyllgorau

Yn sgil hyn, addasodd y Gymdeithas ei ffioedd i Gyfarwyddwyr Anweithredol gan gynyddu’r cyflog 
sylfaenol a dileu taliadau am fynychu pwyllgor. Symudodd Cyfarwyddwyr Anweithredol a oedd yn eu 
swydd i’r strwythur newydd hon ym mis Ebrill 2021, ac eithrio Claire Hafner, a arhosodd ar y strwythur 
blaenorol hyd nes i’w phenodiad yn gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth gael ei gymeradwyo’n 
rheoleiddiol ym mis Awst. Codwyd y ffi ar gyfer y swydd hon i fod yn unol â chyfradd y farchnad ar  
yr un pryd.

Blwyddyn Dull 25ain ganradd Canolrif 75ain ganradd

2021 Opsiwn A 20:1 14:1 10:1

2020 (Enwol) Opsiwn A 22:1 15:1 11:1
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Roedd y ffioedd a dalwyd i’r Cadeirydd a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol yn ystod y flwyddyn o dan  
y ddau strwythur fel a ganlyn:

Gwybodaeth a archwiliwyd 
Cyfarwyddwr Anweithredol

Ffioedd

2021 
£000

2020 
£000

Sally Jones-Evans (Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr)1 103 63

Nigel Annett CBE (Cadeirydd y Pwyllgor Technoleg) 63 63

Derek Howell (Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol) 73 72

David Rigney (Cadeirydd Pwyllgor Risg y Bwrdd) 68 69

Claire Hafner (Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth)2 63 56

Debra Evans-Williams 51 49

Jonathan Baum (o’r 1af o fis Gorffennaf 2021) 27 -

Laurence Adams (cyn Gadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr –  
hyd at 23ain o fis Ebrill 2021)

38 121

Cyfanswm 486 493

1 Mae codiad ffioedd Sally Jones-Evans yn 2021 yn ymwneud â’i phenodiad yn Gadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr.
2 Mae codiad ffioedd Claire Hafner yn 2021 yn ymwneud â’i phenodiad yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth.

Ymlaen i 2022 

Cyflog sylfaenol
Mae’r Pwyllgor yn adolygu cyflogau sylfaenol y Cyfarwyddwyr Gweithredol ar y 1af o fis Chwefror bob 
blwyddyn ariannol, gan ystyried ffactorau megis perfformiad unigol a busnes, amodau’r farchnad a 
lefel y codiad mewn cyflogau a roddir i gydweithwyr eraill y Gymdeithas. Ar gyfer 2022, cytunwyd 
y byddai’r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn cael eu trin yn yr un modd â’r gweithlu ehangach o ran 
meincnodi cyflogau a bod yn destun yr un codiadau mewn cysylltiad â pherfformiad. Arweiniodd  
hyn at godiad cyflog o 3% fel y gwelir isod.

Yn dilyn yr adolygiad hwn bydd cyflogau’r Cyfarwyddwyr Gweithredol fel a ganlyn:

• Julie-Ann Haines £360,500

• Michael Jones  £266,396

• Tom Denman  £231,750

• Iain Mansfield  £231,750

Buddion
Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r buddion mewn nwyddau a roddir i’r Cyfarwyddwyr Gweithredol ar gyfer 
2022. Mae gan y Cyfarwyddwyr Gweithredol hawl i’r buddion canlynol:

• Yswiriant meddygol preifat

• Yswiriant salwch difrifol

• Sicrwydd bywyd

• Mae gan rai Cyfarwyddwyr Gweithredol hawl hanesyddol i lwfans car (mae hyn yn dirwyn i ben  
ar gyfer penodiadau newydd ers 2020)
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Pensiwn 
Mae gan Swyddogion Gweithredol neu Gyfarwyddwyr Gweithredol newydd eu penodi hawl i gyfraniad 
pensiwn sy’n cyd-fynd â gweddill y gweithlu, sef 8% o’r cyflog sylfaenol ar hyn o bryd. Yn 2022, yn 
unol ag arfer presennol ar y farchnad ac i gyd-fynd ymhellach â’n hagenda cyflogau teg ym mhob 
rhan o’r Gymdeithas, mae Principality yn adolygu buddion pensiwn ar gyfer Cyfarwyddwr Gweithredol 
presennol sy’n cael cyfraniad pensiwn o 15% o’u cyflog sylfaenol.

Tâl amrywiol
Bydd y Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth a’r Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth yn parhau i fod yn 
weithredol o’r 1af o fis Ionawr 2022 ymlaen. Mae’r pwyllgor wedi cytuno ar newidiadau i strwythur 
y Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth ar gyfer 2022, gan gynyddu nifer y dangosyddion perfformiad o 
ddau i dri ac addasu pwysoliad pob mesur. Ceir crynodeb isod:

Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth

Cyfnod y perfformiad 1af o fis Ionawr 2022 hyd  
31ain o fis Rhagfyr 2022

1af o fis Ionawr 2022 hyd  
31ain o fis Rhagfyr 2022

Cyfranogwyr Holl gydweithwyr Principality, ac 
eithrio arweinwyr swyddogaethau 
rheoli

Swyddogion Gweithredol ac Uwch 
Arweinwyr ac eithrio arweinwyr 
swyddogaethau rheoli

Gweinyddwr Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth

Gofynion porth cychwynnol Amodau cyfalaf a hylifedd ac 
absenoldeb unrhyw dor-reoliadau 
perthnasol a chyflawni’r trothwy 
elw cyn treth

Amodau cyfalaf a hylifedd ac 
absenoldeb unrhyw dor-reoliadau 
perthnasol a chyflawni’r trothwy 
adenillion ar asedau

Mesurau perfformiad Elw Cyn Treth – 40%

Sgôr Hyrwyddwr Net – 40%

Dangosydd Perfformiad Allweddol 
Strategol – 20%

Adenillion ar Asedau – 25%

Sgôr Hyrwyddwr Net – 25%

Ymgysylltiad Cydweithwyr – 25%

Amcanion Busnes Strategol a Rennir 
– 25%

Taliadau posibl Dim am berfformiad ar y trothwy

6% o’r cyflog am gyflawni 
perfformiad targed heriol

12% o’r cyflog am gyflawni 
targedau ymestynnol iawn

Swyddogion Gweithredol
Dim am berfformiad ar y trothwy
19% o’r cyflog am gyflawni 
perfformiad targed heriol
38% o’r cyflog am gyflawni 
targedau ymestynnol iawn

Uwch Arweinwyr
Dim am berfformiad ar y trothwy
9% o’r cyflog am gyflawni 
targedau perfformiad heriol
18% o’r cyflog am gyflawni 
targedau ymestynnol iawn
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Mae gan y Pwyllgor ddisgresiwn llwyr i addasu’r dyfarniadau o dan y ddau gynllun os bydd angen, gan 
gynnwys atal dyfarniadau a roddwyd o dan drefniadau “malus” neu adennill arian a dalwyd o dan 
drefniadau adfachu. Nid yw unrhyw ddyfarniadau tâl amrywiol yn y Gymdeithas yn bensiynadwy.

Contractau gwasanaeth cyfarwyddwyr
Mae gan y Prif Swyddog Gweithredol gontract gwasanaeth y ceir ei derfynu gan y naill barti neu’r 
llall gyda blwyddyn o rybudd neu drwy dalu swm gan y Gymdeithas sy’n cyfateb i flwyddyn o 
gydnabyddiaeth. Mae gan y Swyddogion Gweithredol eraill gontractau gwasanaeth y ceir eu terfynu 
gan y Gymdeithas gyda blwyddyn o rybudd neu drwy dalu swm gan y Gymdeithas sy’n cyfateb i 
flwyddyn o gydnabyddiaeth, a rhybudd o chwe mis gan y Swyddog Gweithredol.

Datganiad o bleidleisio gan Aelodau 
Mae’r Gymdeithas wedi ymrwymo i ddialog agored a gonest gyda’n Haelodau ac yn ymddiddori mewn 
canlyniadau pleidleisio. Nodir isod y canlyniadau pleidleisio ar gyfer yr Adroddiad ar Gydnabyddiaeth 
y Cyfarwyddwyr 2020 isod:

Cymeradwyaeth
Cymeradwyir yr adroddiad hwn gan y Pwyllgor Cydnabyddiaeth ac fe’i llofnodir ar ei ran gan:

 
 
Claire Hafner
Cadeirydd y Pwyllgor Cydnabyddiaeth
21ain o fis Chwefror 2022

Dyfarniad Gwobrwyo Rhagoriaeth Dyfarniad Arwain Rhagoriaeth

Dyddiad talu Yn amodol ar gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth, caiff y taliad  
ei wneud ym mis Mawrth 2023. 

Ni fydd taliad rhannol gohiriedig.

Yn amodol ar gymeradwyaeth y 
Pwyllgor Archwilio a’r Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth, telir 60% o’r 
dyfarniad i gyfranogwyr cymwys ym 
mis Mawrth 2023. Wedi hyn, bydd 
Swyddogion Gweithredol yn cael 
taliad gohiriedig o 20% ym mis 
Mawrth 2024 a thaliad gohiriedig 
terfynol o 20% ym mis Mawrth 
2025. Bydd Uwch Arweinwyr yn cael 
taliad gohiriedig terfynol o 40% ym 
mis Mawrth 2024.

Adfachu (mynnu ad-daliad) Caiff y Pwyllgor Cydnabyddiaeth 
wneud cais i adfachu dyfarniad i 
Gyfarwyddwr Gweithredol ac Uwch 
Arweinwyr a Chymerwyr Risgiau 
Perthnasol os canfyddir na ddylai 
dyfarniad fod wedi ei dalu, er enghraifft 
mewn achos o gam-ddatgan 
perthnasol ganlyniadau blynyddol y 
grŵp neu os bydd tor-reoliadau difrifol.

Caiff y Pwyllgor Cydnabyddiaeth 
wneud cais i adfachu dyfarniad i 
Swyddog Gweithredol neu Uwch 
Arweinydd os canfyddir na ddylai 
dyfarniad fod wedi ei dalu, mewn 
achos o gam-ddatgan perthnasol 
ganlyniadau blynyddol y grŵp neu 
os bydd tor-reoliadau difrifol.

Pleidleisiau o blaid:
19,750

Pleidleisiau yn erbyn:
2,031

% o blaid
90.68%

% yn erbyn
9.32%
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Adroddiad y Cyfarwyddwyr  
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

LLYWODRAETHU

Cyfarwyddwyr
Rhestrir enwau’r Cyfarwyddwyr ar ddyddiad yr 
adroddiad hwn, ynghyd â manylion bywgraffyddol 
byr, ar dudalennau 47 i 51. Nodir manylion y 
newidiadau sy’n effeithio ar gyfansoddiad y Bwrdd 
yn yr Adroddiad Llywodraethu Corfforaethol ar 
dudalennau 52 i 62. Yn unol â Chod Llywodraethu 
Corfforaethol y DU, ac yn unol â’r hyn a ganiateir 
gan Reol 26(1) y Gymdeithas, bydd yr holl 
Gyfarwyddwyr yn ymddeol ac yn sefyll i gael eu 
hailethol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. Ac 
eithrio David Rigney, a fydd yn ymddeol o’r Bwrdd 
ym mis Mawrth 2022, mae pob cyfarwyddwr yn 
gymwys ac yn fodlon parhau i wasanaethu ar y 
Bwrdd ac ni chafwyd unrhyw enwebiadau eraill.

Yn ystod y flwyddyn, nid oedd gan unrhyw un o 
Gyfarwyddwyr y Gymdeithas fuddiant ar ffurf 
cyfran cyfalaf neu ddyledebau mewn unrhyw 
ymgymeriadau sy’n gysylltiedig â’r Gymdeithas,  
ac nid oes ganddynt rai ers hynny.

Mae’r Gymdeithas wedi gwneud darpariaethau 
indemnio trydydd parti cymwys er budd ei 
Chyfarwyddwyr a’i Swyddogion sy’n dal i fod  
ar waith ar ddyddiad yr adroddiad hwn.

Archwilydd
Yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 23ain o fis 
Ebrill 2021, cytunodd yr Aelodau ar benderfyniad 

i ailbenodi Deloitte LLP yn archwilydd ar gyfer  
y flwyddyn i ddod.

Cyfrifoldebau’r Cyfarwyddwyr
Gwneir y datganiad canlynol gan y Cyfarwyddwyr 
i esbonio eu cyfrifoldebau o ran paratoi’r Cyfrifon 
Blynyddol, Adroddiad y Pwyllgor Cydnabyddiaeth, 
y Datganiad Busnes Blynyddol ac Adroddiad 
y Cyfarwyddwyr. Dylid ei ddarllen ar y cyd 
â’r datganiad o gyfrifoldebau’r archwilydd ar 
dudalennau 97 i 98.

Yn ôl Deddf Cymdeithasau Adeiladu 1986, 
mae’n ofynnol i’r Cyfarwyddwyr baratoi Cyfrifon 
Blynyddol ar gyfer pob blwyddyn ariannol, sy’n 
rhoi darlun gwir a theg o incwm a gwariant y 
Gymdeithas a’r grŵp ar gyfer y flwyddyn ariannol, 
ac o gyflwr busnes y Gymdeithas a’r grŵp ar 
ddiwedd y flwyddyn ariannol, gan ddarparu 
manylion am enillion y Cyfarwyddwyr yn unol 
â Rhan VIII o’r Ddeddf a’r rheoliadau a wnaed 
mewn cysylltiad â hi. Wrth baratoi’r Cyfrifon 
Blynyddol, mae’n ofynnol i’r Cyfarwyddwyr:

• Ddewis polisïau cyfrifyddu priodol a’u 
gweithredu mewn modd cyson;

• Llunio arfarniadau ac amcangyfrifon sy’n 
rhesymol a darbodus;

Mae’r Cyfarwyddwyr yn falch o gyflwyno Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon a Datganiad Busnes 
Blynyddol y Gymdeithas a’i sefydliadau is-gwmni ar gyfer y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 
31ain o fis Rhagfyr 2021. Mae’r Cyfarwyddwyr yn cadarnhau, hyd eithaf eu gwybodaeth, fod yr 

Adroddiad Blynyddol, yn ei gyfanrwydd, yn deg, yn gytbwys, yn darparu asesiad dealladwy o sefyllfa 
a rhagolygon y Gymdeithas, ac yn darparu’r wybodaeth angenrheidiol i Aelodau er mwyn asesu 

perfformiad, model busnes a strategaeth y Gymdeithas. Mae rhagor o wybodaeth ar gael  
yn Adroddiad y Pwyllgor Archwilio ar dudalennau 69 i 73.
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• Nodi a ddilynwyd safonau cyfrifyddu  
priodol; a

• Pharatoi’r Cyfrifon Blynyddol ar sail busnes 
gweithredol, oni bai ei bod yn amhriodol 
tybio y bydd y Gymdeithas yn parhau mewn 
busnes am y 12 mis nesaf.

Mae’r Ddeddf yn datgan bod cyfeiriadau at 
gyfrifon Safonau Cyfrifyddu Rhyngwladol yn rhoi 
barn wir a theg, yn gyfeiriadau at y ffaith eu 
bod wedi cyflawni cyflwyniad teg. Yn ogystal â’r 
Cyfrifon Blynyddol, mae’r Ddeddf yn ei gwneud 
yn ofynnol i’r Cyfarwyddwyr baratoi Datganiad 
Busnes Blynyddol ac Adroddiad y Cyfarwyddwyr 
ar gyfer pob blwyddyn ariannol, ill dau yn 
cynnwys gwybodaeth ragnodedig am fusnes y 
Gymdeithas a’i hymgymeriadau cysylltiedig.

Cyfrifoldebau’r cyfarwyddwyr am gofnodion 
cyfrifyddu a rheolaethau mewnol
Mae’r Cyfarwyddwyr yn gyfrifol am sicrhau bod y 
Gymdeithas a’i sefydliadau is-gwmni:

• Yn cadw cofnodion cyfrifyddu yn unol â  
Deddf Cymdeithasau Adeiladu 1986; ac

• Yn cymryd gofal rhesymol i sefydlu, cynnal, 
cofnodi ac adolygu unrhyw systemau a 
dulliau rheoli sy’n briodol i’w busnes yn 
unol â’r rheolau a wnaed o dan Ddeddf 
Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 
2000.

Mae gan y Cyfarwyddwyr gyfrifoldeb cyffredinol 
dros ddiogelu asedau’r Gymdeithas a chymryd 
camau rhesymol i atal a chanfod twyll ac 
unrhyw afreoleidd-dra arall. I’r graddau y 
mae pob Cyfarwyddwr yn ymwybodol, nid oes 
unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol nad 
yw archwilwyr y Gymdeithas yn ymwybodol 
ohoni. Mae pob un o’r Cyfarwyddwyr, y mae eu 
henwau a’u swyddogaethau wedi’u rhestru ar 
dudalennau 47 i 51 wedi cymryd pob cam y dylai 
fod wedi ei gymryd fel Cyfarwyddwr i sicrhau ei 
fod/ei bod yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth 
archwilio berthnasol ac i sicrhau bod archwilwyr 
y Gymdeithas yn ymwybodol o’r wybodaeth 
honno.

Mae’r Cyfarwyddwyr yn gyfrifol hefyd am 
uniondeb yr wybodaeth statudol ac a 
archwiliwyd sydd ar wefan y Gymdeithas,  
principality.co.uk.

Nid yw’r gwaith a wnaed gan yr archwilydd yn 
cynnwys ystyried y materion hyn ac, yn unol 
â hyn, nid yw’r archwilydd yn derbyn unrhyw 
gyfrifoldeb am unrhyw newidiadau a allai fod 
wedi eu gwneud i’r datganiadau ariannol ers 
iddynt gael eu cyflwyno ar y wefan yn wreiddiol. 
Mae’r wybodaeth a gyhoeddir ar y rhyngrwyd 
ar gael mewn sawl gwlad sydd â gofynion 
cyfreithiol gwahanol yn ymwneud â pharatoi 
a dosbarthu datganiadau ariannol. Darperir 
gwybodaeth yn y datganiadau ariannol hyn o 
dan ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig.

Datganiad y Cyfarwyddwyr yn unol â’r Rheolau 
Datgelu a Thryloywder
Yn unol â gofyniad Rheolau Datgelu a 
Thryloywder yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol, 
mae’r Cyfarwyddwyr wedi cynnwys adroddiad 
rheoli sy’n cynnwys adolygiad teg o’r busnes 
a disgrifiad o’r prif risgiau ac ansicrwydd sy’n 
wynebu’r Gymdeithas. Mae’r wybodaeth hon 
wedi’i chynnwys yn yr Adroddiad Strategol a’r 
Adroddiad Rheoli Risgiau yn bennaf. Mae’r 
Cyfarwyddwyr yn cadarnhau hyd eithaf eu 
gwybodaeth a’u cred:

• Bod y datganiadau ariannol, a baratowyd 
yn unol â’r Safonau Adrodd Ariannol 
Rhyngwladol fel y’u mabwysiadwyd gan yr UE, 
yn cyflwyno’n deg asedau, rhwymedigaethau, 
sefyllfa ariannol ac elw y grŵp a’r Gymdeithas.

• Bod yr adroddiad rheoli sydd wedi’i gynnwys 
yn yr Adroddiad Strategol yn cynnwys 
adolygiad teg o ddatblygiad a pherfformiad 
y busnes a sefyllfa’r grŵp a’r Gymdeithas, ac 
mae’r Adroddiad Rheoli Risgiau yn cynnwys 
disgrifiad o’r prif risgiau ac ansicrwydd y 
maent yn eu hwynebu.
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Datganiad hyfywedd hirdymor a busnes 
gweithredol
Mae’r Cyfarwyddwyr wedi asesu hyfywedd 
y Gymdeithas dros gyfnod o dair blynedd 
gan ystyried y strategaeth fusnes, amodau 
economaidd presennol a’r prif risgiau a nodir yn yr 
Adroddiad Strategol a’r Trosolwg o’r Risgiau, sy’n 
cynnwys ystyriaeth o effeithiau parhaus pandemig 
COVID-19. Mae’r olaf o’r rhain yn cynnwys:

• Newidiadau gweithredol sy’n deillio o’r ffaith 
bod mwyafrif y cydweithwyr o’r brif swyddfa 
yn gweithio gartref ac yn trosglwyddo i ddull 
gweithio hybrid yn 2022.

• Effeithiau ariannol a chyfalaf yn sgil y risg 
gynyddol o golledion benthyciadau a all godi 
os bydd benthycwyr yn mynd i ôl-ddyledion 
o ganlyniad i dynnu cynlluniau cymorth 
COVID-19 y llywodraeth yn ôl.

• Fforddiadwyedd, o ganlyniad i lefelau uchel o 
chwyddiant a’r camau a gymerwyd gan Fanc 
Lloegr i fynd i’r afael â hyn.

• Rhagolwg y marchnadoedd morgeisi a 
chynilion yn y DU ac effeithiau ar dwf.

O ystyried y ffactorau hyn, mae gan y 
Cyfarwyddwyr ddisgwyliad rhesymol y gall y 
Gymdeithas barhau i weithredu a chyflawni 
ei rwymedigaethau wrth iddynt godi dros 
gyfnod tair blynedd eu hasesiad. Wrth wneud 
y datganiad hwn, mae’r Cyfarwyddwyr wedi 
ystyried cadernid y Gymdeithas, gan ystyried 
ei sefyllfa bresennol, y prif risgiau i’r busnes 
mewn senarios difrifol ond tebygol, ynghyd 
ag effeithiolrwydd unrhyw gamau lliniaru. 
Mae’r asesiad wedi ystyried effeithiau posibl y 
risgiau hyn ar y model busnes, perfformiad yn y 
dyfodol, digonolrwydd y cyfalaf a hylifedd dros 
y cyfnod.

Mae’r strategaeth a’r prif risgiau cysylltiedig 
yn sail i gynllun tair blynedd y Gymdeithas a’r 
gwaith o brofi senarios, y mae’r Cyfarwyddwyr 
yn eu hadolygu o leiaf unwaith y flwyddyn. 
Mae’r cynllun tair blynedd yn gwneud 
tybiaethau penodol ynglŷn â’r amgylchedd 
macroeconomaidd, perfformiad portffolios 
benthyca y Gymdeithas, a’r adneuon 

manwerthu a’r cyllid cyfanwerthu sydd ar 
gael. Mae’r cynllun yn destun profion straen 
drwy Broses Asesiad Mewnol o Ddigonolrwydd 
Cyfalaf (‘ICAAP’) a Phroses Asesiad Mewnol o 
Ddigonolrwydd Hylifedd (‘ILAAP’) y Gymdeithas. 
Mae’r prosesau hyn yn defnyddio senarios 
a bennir gan Fanc Lloegr a senarios mewnol 
sy’n adlewyrchu natur benodol busnes y 
Gymdeithas. Wedi eu cynnwys yn y senarios 
hyn mae gostyngiadau sylweddol ym mhrisiau 
eiddo preswyl a masnachol, cynnydd mewn 
diweithdra, newidiadau i gyfraddau llog a llai o 
gyllid ar gael mewn marchnadoedd cyfanwerthu 
a manwerthu.

Mae’r Cyfarwyddwyr wedi penderfynu bod 
cyfnod asesu o dair blynedd yn gyfnod priodol 
ar gyfer darparu’r datganiad hyfywedd. Ystyrir 
mai cyfnod o dair blynedd yw’r mwyaf priodol 
gan mai hwn yw’r cyfnod hiraf y mae’r Bwrdd 
yn ystyried y gall ffurfio barn resymol ar yr 
amgylchedd macroeconomaidd tebygol a 
materion allweddol cysylltiedig sy’n ysgogi 
perfformiad busnes.

Ar ôl ystyried cynlluniau a rhagolygon 
y Gymdeithas, mae’r Cyfarwyddwyr yn 
fodlon y ceir adnoddau digonol ac nad oes 
unrhyw ansicrwydd perthnasol sy’n arwain 
at amheuaeth sylweddol ynglŷn â gallu’r 
Gymdeithas i barhau i gynnal busnes yn y 
dyfodol rhagweladwy. Yn unol â hyn, mae’r 
datganiadau ariannol yn parhau i gael eu 
paratoi ar sail busnes gweithredol.

Adroddiad Strategol
Mae gwybodaeth adroddiad strategol y 
Gymdeithas sy’n ofynnol o dan Atodlen 7 
i’r Rheoliadau Cyfrifyddu a strwythur cyfalaf 
y Gymdeithas wedi’i nodi yn yr Adroddiad 
Strategol ar dudalennau 3 i 45.

Materion Gwrthlygru a Gwrthlwgrwobrwyo
Mae’r Gymdeithas wedi ymrwymo i gynnal y 
safonau moeseg ac uniondeb uchaf yn ei dull o 
weithredu a chadw’r gyfraith. Mae’r Gymdeithas 
yn cydymffurfio â Deddf Llwgrwobrwyo y DU ac 
yn trin unrhyw weithred o dwyll, llwgrwobrwyo 
neu lygru o ddifrif. Mae’r Gymdeithas yn disgwyl 
i’w phartneriaid busnes fabwysiadu’r un dull.

LL
YW

O
D

RA
ET

H
U



89Adeiladu eich dyfodol Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

AD
RO

D
D

IAD
 STRATEG

O
L

ch) Elw neu golled cyn treth
Nodir yr elw cyn treth yn y Datganiad Incwm 
Cyfunol.

d) Treth gorfforaeth a dalwyd
Nodir y dreth gorfforaeth a dalwyd yn y Datganiad 
Cyfunol o Lifau Arian Parod.

dd) Cymorthdaliadau cyhoeddus a gafwyd
Ni chafwyd unrhyw gymorthdaliadau cyhoeddus 
yn 2021.

Rhoddion elusennol a gwleidyddol 
Yn 2021, rhoddodd y Gymdeithas gwerth 
£0.2 miliwn (2020: £0.2 miliwn) o roddion i 
elusennau. Ni wnaeth y Gymdeithas unrhyw 
roddion gwleidyddol yn y flwyddyn gyfredol  
na blaenorol.

Polisi talu credydwyr 
Polisi’r Gymdeithas yw cytuno ar delerau ac 
amodau gyda’r cyflenwyr sy’n amlinellu sut y 
caiff y busnes ei drafod, gan gynnwys telerau 
talu, a thalu yn unol â rhwymedigaethau 
cytundebol a chyfreithiol eraill. Diwrnodau 
credydwyr y Gymdeithas oedd dau ddiwrnod  
ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 (2020: pedwar 
diwrnod).

Polisi chwythu’r chwiban
Mae polisi Chwythu’r Chwiban y Gymdeithas 
yn nodi’r trefniadau sydd ar waith sy’n galluogi 
cydweithwyr (ac eraill) i godi pryderon 
ynghylch camweddau. Yng nghyfarfod Bwrdd y 
Gymdeithas ym mis Rhagfyr 2021, adolygwyd a 
chymeradwywyd y polisi Chwythu’r Chwiban, a 
chafwyd yr adroddiad blynyddol gan Hyrwyddwyr 
Chwythu’r Chwiban y Bwrdd.

Ar ran Bwrdd y Cyfarwyddwyr.

Sally Jones-Evans
Cadeirydd
21ain o fis Chwefror 2022

Mae’r holl gydweithwyr, gan gynnwys y Prif 
Swyddog Gweithredol ac aelodau’r Uwch Dîm 
Arwain, wedi cael hyfforddiant i nodi a deall 
y risgiau llwgrwobrwyo a llygru. Adolygir yn 
flynyddol amlygiad y Gymdeithas i’r risg bosibl 
o lwgrwobrwyo a llygru ac adroddir canlyniad 
yr adolygiad hwnnw i Bwyllgor Archwilio’r 
Gymdeithas. Mae’n rhaid i bawb yn y busnes 
gydymffurfio â Pholisi Llwgrwobrwyo a 
Gwrthdaro Buddiannau y Gymdeithas.

Y Prif Swyddog Gweithredol sy’n gyfrifol am 
atgoffa’r holl gydweithwyr o werthoedd y 
Gymdeithas a’i dull o ddangos dim goddefgarwch 
tuag at bob math o lwgrwobrwyo a llygru. 
Mae’r Gymdeithas yn defnyddio dull e-ddysgu 
o gefnogi hyfforddiant ac asesiadau o ran 
gwrthlwgrwobrwyo. Mae manylion am gylch 
gwaith y Pwyllgor Archwilio, sy’n cynnwys 
cadw at y Polisi Llwgrwobrwyo a Gwrthdaro 
Buddiannau ar gael ar wefan y Gymdeithas.

Cydweithwyr 
Trafodir gwybodaeth am faterion cyflogeion yn yr 
adroddiad Aelodau, Cydweithwyr a Chymunedau 
ar dudalennau 27 i 32.

Adrodd fesul gwlad
Datgelir yr wybodaeth ganlynol yn unol â’r 
Rheoliadau yn Erthygl 89 o Gyfarwyddeb Gofynion 
Cyfalaf IV (CRD IV) adrodd fesul gwlad (CBCR):

a)  Enw, natur gweithgareddau a lleoliad 
daearyddol

Cymdeithas Adeiladu Principality yw’r rhiant-
gwmni a cheir rhestr o’r is-gwmnïau yn nodyn 
20 o’r cyfrifon hyn. Mae prif weithgareddau’r 
Gymdeithas i’w gweld yn yr Adroddiad Strategol. 
Mae pob un o gwmnïau’r grŵp yn gweithredu yn y 
Deyrnas Unedig yn unig. 

b) Nifer cyfartalog y cyflogeion
Datgelir nifer cyfartalog y cyflogeion yn nodyn 9.

c) Trosiant blynyddol
Nodir yr incwm gweithredu net yn y Datganiad 
Incwm Cyfunol.
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Datganiadau 
Ariannol
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Adroddiad yr Archwilydd Annibynnol i 
Aelodau Cymdeithas Adeiladu Principality 

Adroddiad ar yr archwiliad o’r datganiadau ariannol 

DATGANIADAU 
ARIANNOL

Barn 
Yn ein barn ni mae datganiadau ariannol 
Cymdeithas Adeiladu Principality (y 
‘Gymdeithas’) a’i his-gwmnïau (y ‘grŵp’):
• yn rhoi barn wir a theg o gyflwr materion y 

Grŵp a’r Gymdeithas ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 
ac incwm a gwariant y Grŵp a’r Gymdeithas 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar yr adeg 
honno;

• wedi’u paratoi yn briodol yn unol â safonau 
cyfrifyddu rhyngwladol a fabwysiadwyd  
gan y Deyrnas Unedig; ac

• wedi’u paratoi yn unol â gofynion Deddf 
Cymdeithasau Adeiladu 1986.

 
Rydym wedi archwilio’r datganiadau ariannol 
sy’n cynnwys: 
• datganiadau incwm y Grŵp a’r Gymdeithas;
• datganiadau incwm cynhwysfawr y Grŵp a’r 

Gymdeithas;
• datganiadau o sefyllfa ariannol y Grŵp a’r 

Gymdeithas;
• datganiad o newidiadau i fuddiannau 

aelodau’r Grŵp a’r Gymdeithas;
• datganiadau o lifau arian parod y Grŵp a’r 

Gymdeithas; a
• nodiadau cysylltiedig 1 i 33. 

Y fframwaith adrodd ariannol a ddefnyddiwyd 
i’w paratoi yw’r cyfreithiau perthnasol a safonau 
cyfrifyddu rhyngwladol y Deyrnas Unedig.

Sail ar gyfer y farn 
Cynhaliwyd ein harchwiliad yn unol â Safonau 
Rhyngwladol ar Archwilio (y DU) (ISA y DU) a’r 
cyfreithiau perthnasol. Ceir disgrifiad pellach o’n 
cyfrifoldebau o dan y safonau hynny yn yr adran 
cyfrifoldebau’r archwilydd ar gyfer archwilio 
datganiadau ariannol o’n hadroddiad.

Rydym yn annibynnol ar y Grŵp a’r Gymdeithas 
yn unol â’r gofynion moesegol sy’n berthnasol 
i’n harchwiliad o’r datganiadau ariannol yn 
y DU, gan gynnwys Safon Foesegol Y Cyngor 
Adrodd Ariannol (FRC) fel y’i cymhwysir i 
endidau buddiannau cyhoeddus, ac rydym wedi 
cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn 
unol â’r gofynion hynny. Rydym yn cadarnhau na 
ddarparwyd y gwasanaethau nad ydynt yn rhai 
archwilio a waherddir gan Safon Foesegol FRC i’r 
Grŵp na’r Gymdeithas.

Rydym ni o’r farn bod y dystiolaeth archwilio yr 
ydym wedi ei chael yn ddigonol ac yn briodol i 
ddarparu sail ar gyfer ein barn.
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Crynodeb o’n dull archwilio 

Materion archwilio allweddol

Y mater archwilio allweddol a nodwyd gennym yn ystod y 
flwyddyn gyfredol oedd:

•  Offerynnau Ariannol IFRS 9 - Darpariaeth ar gyfer Colled 
Credyd Ddisgwyliedig.

Yn yr adroddiad hwn, nodir y materion archwilio allweddol  
fel a ganlyn: 

Newydd ei nodi 

Lefel uwch o risg  

Lefel debyg o risg

Lefel is o risg

Perthnasedd
Y perthnasedd a ddefnyddiwyd gennym yn natganiadau 
ariannol y Grŵp oedd £3.1 miliwn a bennwyd ar sail 0.5%  
o asedau net.

Cwmpas

Gwnaed gwaith archwilio i ymateb i’r risgiau o gam-ddatgan 
sylweddol gan dîm ymgysylltu ag archwilio y grŵp. Mae 100% 
o refeniw, elw cyn treth ac asedau net y Grŵp o fewn cwmpas 
ein harchwiliad.

Newidiadau sylweddol i’n dull

Mae’r meincnod ar gyfer pennu perthnasedd wedi newid o 
0.3% o asedau net yn y flwyddyn flaenorol, i 0.5% o asedau 
net yn y flwyddyn gyfredol. Ceir esboniad o’r rhesymeg yn 
adran 6.1 isod. 

Ni fu unrhyw newid sylweddol arall i’n dull.

Casgliadau yn gysylltiedig â busnes gweithredol, 
prif risgiau a’r datganiad hyfywedd
Wrth archwilio’r datganiadau ariannol, rydym 
wedi dod i’r casgliad bod defnydd y cyfarwyddwyr 
o’r sail busnes gweithredol o gyfrifyddu wrth 
baratoi’r datganiadau ariannol yn briodol.

Roedd ein gwerthusiad ni o asesiad y 
cyfarwyddwyr o allu’r Grŵp a’r Gymdeithas i 
barhau i fabwysiadu’r sail busnes gweithredol  
o gyfrifyddu yn cynnwys y canlynol:

• Rydym wedi adolygu a herio ystyriaethau’r 
cyfarwyddwyr ynghylch a ydynt yn ystyried 
ei bod yn briodol mabwysiadu’r sail busnes 
gweithredol o gyfrifyddu;

• Rydym wedi asesu’r wybodaeth sy’n ategu’r 
rhagolygon hylifedd a chyfalaf, gan gynnwys 
cynnal profion straen a phrofion straen 
gwrthdro gan y rheolwyr;

• Gyda chymorth arbenigwyr rheoleiddio 
darbodus, rydym wedi adolygu ac asesu 
cydymffurfedd y Grŵp a’r Gymdeithas â 
rheoliadau gan gynnwys gofynion cyfalaf  
a hylifedd; ac 

• Rydym wedi cynnal profion ar gywirdeb 
hanesyddol rhagolygon a baratowyd gan y 
rheolwyr, trwy gymharu rhagolygon hanesyddol 
â chanlyniadau gwirioneddol.

Yn seiliedig ar y gwaith yr ydym ni wedi ei wneud, 
nid ydym wedi nodi unrhyw ansicrwydd perthnasol 
yn ymwneud â digwyddiadau nac amodau a allai, 
yn unigol neu ar y cyd, olygu bod amheuaeth 
ddifrifol ynglŷn â gallu’r Grŵp a’r Gymdeithas 
i barhau fel busnes gweithredol am gyfnod o 
ddeuddeg mis neu fwy o’r adeg pan awdurdodir y 
datganiadau ariannol ar gyfer eu cyflwyno. 

O ran adrodd ar y modd y mae’r Grŵp wedi rhoi 
sylw i God Llywodraethu Corfforaethol y DU, 
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IFRS 9 Offerynnau Ariannol - Darpariaeth ar gyfer Colled Credyd Ddisgwyliedig

Disgrifiad o’r 
mater archwilio 
allweddol

Mae IFRS 9 yn safon gyfrifyddu gymhleth a bu angen arfarnu, dehongli a  
modelu cymhleth sylweddol i amcangyfrif darpariaethau ar gyfer colled  
credyd ddisgwyliedig (ECL). Mae’r modelau a ddatblygwyd yn amcangyfrif  
y darpariaethau ar gyfer colled ddisgwyliedig o’u cymharu â benthyciadau  
i gwsmeriaid yn y llyfrau benthyca canlynol:

• Morgeisi preswyl;
• Masnachol; a
• Benthyca personol gwarantedig. 

Roedd gan y grŵp £17.8 miliwn o ddarpariaethau lleihad mewn gwerth (2020: 
£34.3 miliwn) o’i gymharu â chyfanswm benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid 
o £8,922.3 miliwn (2020 £9,142.7 miliwn).

Ystyrir bod darpariaethau’r ECL yn fater archwilio allweddol gan ei fod yn 
cynnwys dyfarniadau arwyddocaol gan y rheolwyr, yn arbennig yn sgil pandemig 
COVID-19 ac yn benodol ei effaith ar yr amgylchedd economaidd a pherfformiad 
credyd disgwyliedig cwsmeriaid y Grŵp.

Rydym wedi ystyried mai’r meysydd penderfynu canlynol yw rhai mwyaf 
arwyddocaol y Grŵp o ran ei ddulliau darparu:

•  Tebygolrwydd o Ddiffygdalu (‘PD’) wedi’i ddiweddaru, methodoleg Cynnydd 
Sylweddol mewn Risg Credyd (‘SICR’) a’r Addasiadau ar ôl Modelu (‘PMA’) 
cysylltiedig: mae’r fethodoleg PD a SICR ar gyfer portffolios morgeisi preswyl 
wedi’u diwygio yn ystod y flwyddyn. Defnyddiodd y rheolwyr PMA i fynd i’r 
afael â chyfyngiadau gwybyddus yn y model diwygiedig gan gynnwys eu 
hasesiad o effaith chwyddiant ar y Colledion Credyd Disgwyliedig (‘ECL’). Ystyrir 
newidiadau a wnaed i’r model, gan gynnwys nodi cyfyngiadau yn faes cymhleth 
o fodelu ystadegol ac mae’n cynnwys lefel sylweddol o farn rheolwyr.

•  PMA Masnachol: Mae’r rheolwyr wedi cynnwys sawl PMA i fynd i’r afael â 
chyfyngiadau wrth gyfrifo ECL o ran cyfrannau sy’n dwyn mwy o risg o’r llyfr 
benthyciadau Masnachol. Mae nodi ac asesu’r troshaenau hyn yn destun barn 
sylweddol y rheolwyr.

nid oes gennym unrhyw beth perthnasol i’w 
ychwanegu nac i dynnu sylw ato yn gysylltiedig 
â datganiad y cyfarwyddwyr yn y datganiadau 
ariannol o ran a yw’r cyfarwyddwyr yn ei ystyried 
yn briodol i fabwysiadu’r sail busnes gweithredol 
o gyfrifyddu.

Disgrifir ein cyfrifoldebau ni a chyfrifoldebau’r 
cyfarwyddwyr o ran busnes gweithredol yn yr 
adrannau perthnasol yn yr adroddiad hwn.

Materion archwilio allweddol 
Materion archwilio allweddol yw’r materion 
hynny a oedd, yn ein barn broffesiynol ni, 

yn fwyaf arwyddocaol yn ein harchwiliad o’r 
datganiadau ariannol o’r cyfnod cyfredol ac maent 
yn cynnwys y risgiau mwyaf arwyddocaol sydd 
wedi eu hasesu o gam-ddatgan sylweddol (p’un 
ai yn sgil twyll ai peidio) a nodwyd gennym. 
Roedd y materion hynny yn cynnwys y rhai hynny 
a gafodd yr effaith fwyaf ar: strategaeth archwilio 
gyffredinol; neilltuo adnoddau yn yr archwiliad;  
a chyfeirio ymdrechion y tîm ymgysylltu.

Ymdriniwyd â’r materion hyn yng nghyd-destun 
ein harchwiliad o’r datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd, ac wrth ffurfio ein barn arnynt, nid 
ydym yn mynegi barn ar wahân ar y materion hyn.

Prif risgiau a’r datganiad hyfywedd (parhad)
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Disgrifiad o’r 
mater archwilio 
allweddol

•  Cymhwyso senarios macroeconomaidd, gan gynnwys ystyriaeth ar gyfer COVID-
19, a phwysoli cysylltiedig: mae’n ofynnol cyfrifo ECL ar sail edrych i’r dyfodol o 
dan IFRS 9. Wrth benderfynu ar y senarios economaidd, yn ogystal â’r pwysoliad 
tebygolrwydd a gymhwysir i bob senario i’w hymgorffori yn y model ECL, mae’n 
ofynnol i’r rheolwyr ddefnyddio barn sylweddol.

Mae penderfyniadau perthnasol eraill yn cynnwys amcangyfrif Tebygolrwydd  
o Ddiffygdalu gan gynnwys meini prawf Cynnydd Sylweddol mewn Risg Credyd, 
colled o ystyried diffygdalu, amlygiad ar adeg diffygdalu a sawl PMA arall a 
ddefnyddir yn y modelau gan gynnwys asesiad y rheolwyr o effaith deddfwriaeth  
ar gladin a risgiau hinsawdd. Caiff ECL eu deillio gan ddefnyddio sgriptiau SAS,  
sy’n gymhleth o ran eu natur.

O ystyried effaith berthnasol y penderfyniadau sylweddol y mae’r rheolwyr yn  
eu gwneud wrth fesur y ddarpariaeth, rydym hefyd wedi ystyried y posibilrwydd  
o risg o dwyll trwy ystrywio’r balans hwn.

Ceir manylion balansau darpariaethau colledion benthyciadau’r Grŵp yn nodyn  
18. Ceir polisïau cyfrifyddu cysylltiedig y rheolwyr ar dudalennau 108-118 ac mae 
manylion y penderfyniadau a wneir wrth ddefnyddio polisïau cyfrifyddu ac 
amcangyfrifon cyfrifyddu critigol ar dudalennau 118-120.

Datgelir ystyriaeth y rheolwyr o effaith amgylchedd economaidd y dyfodol ar 
dudalennau 143-144. Disgrifir ystyriaeth y Pwyllgor Archwilio o’r mater ar dudalen 70.

Sut y gwnaeth 
cwmpas ein 
harchwiliad 
ymateb i’r  
mater archwilio 
allweddol

Fe wnaeth ein gweithdrefnau archwilio gynnwys meithrin dealltwriaeth o 
reolaethau perthnasol o ran y broses adolygu lleihad mewn gwerth a gwneud 
penderfyniadau yn y model.

Roedd hyn yn cynnwys gwerthuso’r Pwyllgor Llywodraethu a Modelau a’i asesiad 
o’r gwaith o fonitro modelau a graddnodiadau, adolygu a chymeradwyo senarios 
macroeconomaidd a llif yr allbwn o’r model i’r cyfriflyfr cyffredinol.

Roedd ein gweithdrefnau archwilio i fynd i’r afael â’r risgiau a nodwyd yn y broses 
lleihad mewn gwerth benthyciadau yn cynnwys y gweithdrefnau isod.

Asesu mewnbynnau modelau

•  Gyda chyfranogiad ein harbenigwyr modelu credyd mewnol, gwnaethom herio  
a yw’r fethodoleg preswyl wedi’i diweddaru yn bodloni gofynion IFRS 9. Rydym 
hefyd wedi cynnal gweithdrefnau i werthuso bod y newidiadau i’r fethodoleg 
wedi’u hadlewyrchu yn y modelau trwy adolygu’r cod sylfaenol. Rydym wedi profi 
cyflawnrwydd a chywirdeb y data sy’n cefnogi casgliadau’r rheolwyr ynghylch 
priodoldeb y newidiadau mewn methodoleg.

•  Gwnaethom herio priodoldeb PMAs drwy asesu a yw’r PMAs a ddefnyddiwyd yn 
ymdrin yn ddigonol â chyfyngiadau modelu ac ail-gyfrifo yn annibynnol y rhai 
hynny a gafodd eu cynnwys.

•  Rydym wedi herio cyflawnrwydd y PMAs manwerthu drwy asesu amlygiad y Grŵp 
i ddeddfwriaeth EWS1 yn ogystal â barn y rheolwyr ar risg hinsawdd. I herio 
cyflawnrwydd y PMAs masnachol, aethom i’r Pwyllgor Amlygiad Risg Uchel i gael 
mwy o ddealltwriaeth o achosion masnachol unigol ar y rhestr wylio, ac asesu a 
yw’r PMAs yn nodi yn briodol y risgiau colled credyd yn y cyfriflyfr benthyciad 
masnachol.
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Ein defnydd o berthnasedd 
Rydym yn diffinio perthnasedd fel maint y camddatganiad yn y datganiadau ariannol a fyddai’n 
debygol o newid, neu ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd unigolyn rhesymol wybodus. 
Rydym yn defnyddio perthnasedd i gynllunio cwmpas ein gwaith archwilio ac wrth werthuso 
canlyniadau ein gwaith.

Sut y gwnaeth 
cwmpas ein 
harchwiliad 
ymateb i’r  
mater archwilio 
allweddol

•  Gyda chyfranogiad ein harbenigwr modelu economaidd mewnol, gwnaethom 
herio’r rhagolygon senarios macroeconomaidd a ymgorfforwyd yn y model ECL. 
Meincnodwyd rhagolygon a phwysoliadau tebygolrwydd y rheolwyr o’u cymharu 
â ffynonellau allanol i asesu pa mor resymol ydynt, o ystyried y rhagolygon yng 
ngoleuni Brexit ac unrhyw wybodaeth anghyson.

•  Gwnaethom herio priodoldeb mewnbynnau modelau eraill gan gynnwys 
amlygiad ar adeg diffygdalu, tebygolrwydd o ddiffygdalu a cholled o ystyried 
diffygdalu drwy gyfeirio at y data diweddaraf y gellid eu harsylwi ac effaith 
barhaus pandemig COVID-19.

Asesu’r model ECL

•  Gwnaethom werthuso’r modelau a’r sgriptiau SAS i gyfrifo’r ddarpariaeth ECL  
ac asesu eu cysondeb â dogfennau modelu y rheolwyr a’r graddau yr oeddent  
yn cydymffurfio â gofynion IFRS 9.

•  Gwnaethom asesu a oedd newidiadau wedi’u gwneud i brosesau’r rheolwyr 
mewn cysylltiad â’r modelau ECL cyn dibynnu ar adolygiadau dogfennau modelu  
y flwyddyn flaenorol gan ein harbenigwyr modelu risg credyd.

Asesu’r data a ddefnyddiwyd yn y model ECL

•  Gwnaethom brofi’r data a ddarparwyd gan y Rheolwyr i gefnogi pob penderfyniad 
perthnasol o ran cyflawnrwydd a chywirdeb

•  Gwnaethom asesu priodoldeb data a ddefnyddiwyd yn y model o ystyried y 
datblygiadau yn yr amgylchedd presennol.

Arsylwadau 
allweddol

Ar sail ein gweithdrefnau archwilio uchod, daethom i’r casgliad bod darpariaeth  
y rheolwyr wedi’i datgan yn rhesymol, ac wedi’i chefnogi gan fethodoleg a 
ddefnyddir mewn modd priodol.
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Yn seiliedig ar ein barn broffesiynol, penderfynwyd ar berthnasedd y datganiadau ariannol yn eu 
cyfanrwydd fel a ganlyn:

Perthnasedd perfformiad
Gwnaethom osod perthnasedd perfformiad ar lefel is na pherthnasedd er mwyn lleihau’r 
tebygolrwydd y byddai, gyda’i gilydd, camddatganiadau heb eu cywiro a heb eu canfod yn fwy  
na pherthnasedd y datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd.

Datganiadau ariannol y Grŵp Datganiadau ariannol y Gymdeithas

Perthnasedd y Grŵp £3.1 miliwn (2020: £2.0 miliwn) £2.4 miliwn (2020: £1.3 miliwn)

Sail ar gyfer penderfynu 
ar berthnasedd

0.5% o asedau net (2020: 0.3%  
o asedau net)

0.5% o asedau net (2020: 0.3%  
o asedau net)

Y sail resymegol am y 
meincnod a 
ddefnyddiwyd

Rydym wedi penderfynu ei bod yn briodol defnyddio asedau net fel y meincnod  
ar gyfer perthnasedd. Mae hyn yn seiliedig ar farn broffesiynol, ac yn ystyried y 
mesuriadau ariannol sydd fwyaf perthnasol i ddefnyddwyr y datganiadau ariannol. 
Mae’r grŵp a’r Gymdeithas yn fusnesau a ysgogir gan fantolen a deellir bod asedau 
net yn gyfalaf rheoleiddiol, sydd o ddiddordeb sylweddol i ddefnyddwyr  
y datganiadau ariannol gan gynnwys y rheoleiddwyr. Yn 2021, gwnaethom 
ddefnyddio 0.5% o asedau net fel y meincnod ar gyfer pennu perthnasedd.  
Mae hyn yn cyd-fynd â pherthnasedd ar gyfer y Gymdeithas â chymheiriaid.

Y prif reswm am y newid i’r ffactor perthnasedd o 0.3% yn 2020 i 0.5% yn 2021 
yw oherwydd y newid yn yr amgylchedd macroeconomaidd sydd yn llai ansicr yn 
y flwyddyn bresennol ac mae proffidioldeb y Gymdeithas yn adfer yn ôl i’r lefel yr 
oedd arni cyn COVID-19. Yn sgil hyn, nid ydym bellach yn ei ystyried yn briodol i 
ddefnyddio cap perthnasedd yn y flwyddyn bresennol. Yn hynny o beth, rydym yn 
defnyddio ffactor o 0.5% o asedau net i bennu perthnasedd ar gyfer y grŵp a’r 
Gymdeithas.

Mae’r newid hwn yn y meincnod wedi’i gyfathrebu i’r Pwyllgor Archwilio ac wedi’i 
gytuno â nhw.

 

Datganiadau ariannol y Grŵp Datganiadau ariannol y Gymdeithas

Perthnasedd 
perfformiad

70% (2020: 70%) o berthnasedd  
y grŵp

70% (2020: 70%) o berthnasedd  
y Gymdeithas

Sail a rhesymeg am 
bennu perthnasedd 
perfformiad

Wrth bennu perthnasedd perfformiad, gwnaethom ystyried y ffactorau canlynol:

a)  Ansawdd yr amgylchedd reoli ac a oeddem yn gallu dibynnu ar reolaethau ar 
gyfer nifer o gylchoedd busnes allweddol er gwaethaf yr heriau gweithredol a 
orfodwyd gan COVID-19;

b)  Lefel gymedrol ac wedi’i hynysu o gamddatganiadau wedi eu cywiro a heb eu 
cywiro yn y flwyddyn flaenorol a’r tebygolrwydd y byddai camgymeriadau’n 
digwydd yn seiliedig ar ein profiad blaenorol.

Asedau Net 

Perthnasedd  
y Grŵp

Asedau Net £631 miliwn
Perthnasedd y Grŵp  
£3.1 miliwn

Ystod perthnasedd 
cydrannol £1.0 miliwn  
i £3.0 miliwn

Trothwy adrodd y Pwyllgor 
Archwilio £0.16 miliwn
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Trothwy adrodd am gamgymeriadau
Gwnaethom gytuno â’r Pwyllgor Archwilio 
y byddem yn adrodd i’r Pwyllgor yr holl 
wahaniaethau archwilio sy’n fwy na £0.16 
miliwn (2020: £0.10 miliwn), yn ogystal â 
gwahaniaethau sy’n is na’r trothwy hwnnw a 
oedd, yn ein barn ni, yn cyfiawnhau eu hadrodd 
ar sail ansoddol. Rydym hefyd yn hysbysu’r 
Pwyllgor Archwilio am faterion yn ymwneud 
â datgelu a ganfuwyd gennym wrth asesu 
cyflwyniad cyffredinol y datganiadau ariannol.

Trosolwg o gwmpas ein harchwiliad

Nodi a chwmpasu cydrannau
Cwmpaswyd ein harchwiliad o’r Grŵp drwy 
sicrhau dealltwriaeth o’r Grŵp a’i amgylchedd, 
gan gynnwys rheolaethau ar draws y grŵp, ac 
asesu risgiau camddatganiadau perthnasol ar 
lefel y Grŵp. Gwnaed gwaith i ymateb i risgiau 
camddatganiad perthnasol gan dîm ymgysylltu 
ag archwilio y Grŵp. Mae ein gwaith cwmpasu 
archwiliad yn rhoi cwmpas llawn ac yn cynnwys 
100% (2020 100%) o refeniw y Grŵp, elw cyn 
treth ac asedau net. Mae 5 cydran yn y Grŵp. 
Cynhaliwyd ein harchwiliad o’r cydrannau hyn  
ar lefelau perthnasedd sy’n berthnasol i bob 
cydran unigol a oedd yn is na pherthnasedd 
y Grŵp ac ar ystod o £1.0 miliwn i £2.6 miliwn 
(2020: £1.0 miliwn i £1.4 miliwn).

Ein hystyriaeth o’r amgylchedd rheoli
Cynlluniwyd a defnyddiwyd strategaeth a 
oedd yn dibynnu ar reolaethau dros gylchoedd 
benthyca a chynilo. Cawsom ddealltwriaeth o’r 
rheolaethau yn y cylchoedd hyn, a gwnaethom 
eu profi. Er mwyn profi rheolaethau, cynhaliwyd 
cyfuniad o ail-gynnal, ymholi, arsylwi a/neu 
archwilio ar sail sampl, wedi’i deilwra i natur ac 
amseriad pob rheolaeth. Cawsom ddealltwriaeth 
o’r systemau TG, sy’n ymwneud â’r cylchoedd 
uchod a gwnaethom eu profi.

Gwybodaeth arall
Mae’r wybodaeth arall yn cynnwys yr wybodaeth 
sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiad blynyddol, 
heblaw am y datganiadau ariannol ac adroddiad 
ein harchwilwyr ar y datganiadau hynny. Y 
cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am yr wybodaeth arall 
sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiad blynyddol.

Nid yw ein barn ar y datganiadau ariannol yn 
cwmpasu’r wybodaeth arall a heblaw am y 
graddau a nodir yn glir yn ein hadroddiad, nid 
ydym yn mynegi unrhyw fath o gasgliad arnynt  
o ran sicrwydd. 

Ein cyfrifoldeb ni yw darllen yr wybodaeth 
arall ac wrth wneud hynny ystyried a yw’r 
wybodaeth arall honno yn berthnasol anghyson 
â’r datganiadau ariannol neu â’r wybodaeth 
a gawsom yn ystod yr archwiliad neu sy’n 
ymddangos ei bod wedi’i cham-ddatgan yn 
berthnasol.

Os byddwn yn nodi anghysondebau perthnasol 
o’r fath neu gamddatganiadau perthnasol 
ymddangosiadol, mae’n ofynnol i ni benderfynu 
a oes camddatganiad perthnasol yn y 
datganiadau ariannol eu hunain. Os byddwn yn 
dod i gasgliad, yn seiliedig ar y gwaith yr ydym 
wedi’i wneud, y ceir camddatganiad perthnasol 
o’r wybodaeth arall hon, mae’n ofynnol i ni 
adrodd ar y ffaith honno.

Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd am hyn.

Cyfrifoldebau’r Cyfarwyddwyr
Fel y’i disgrifir yn fanylach yn natganiad 
cyfrifoldebau’r cyfarwyddwyr, y cyfarwyddwyr sy’n 
gyfrifol am baratoi’r datganiadau ariannol ac am 
fod yn fodlon eu bod yn rhoi darlun gwir a theg, 
ac am reolaethau mewnol y mae’r cyfarwyddwyr 
yn penderfynu eu bod yn angenrheidiol er mwyn 
gallu paratoi datganiadau ariannol nad oes 
ynddynt gamddatganiadau perthnasol, boed 
hynny o ganlyniad i dwyll neu gamgymeriad. 

Wrth baratoi’r datganiadau ariannol, y 
cyfarwyddwyr sy’n gyfrifol am asesu gallu’r Grŵp 
a’r Gymdeithas i barhau â’r busnes gweithredol, 
gan ddatgelu pan fo’n berthnasol, faterion 
sy’n ymwneud â busnes gweithredol a gan 
ddefnyddio sail busnes gweithredol o gyfrifyddu 
oni bai bod y cyfarwyddwyr naill ai yn bwriadu 
diddymu’r grŵp neu’r Gymdeithas neu ddirwyn 
y gweithredu i ben, neu nad oes dewis amgen 
gwirioneddol arall ond gwneud hynny.

Cyfrifoldebau’r Archwilydd am archwilio’r 
datganiadau ariannol
Ein hamcanion yw cael sicrwydd rhesymol 
nad oes camddatganiadau perthnasol yn y 
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datganiadau ariannol yn eu cyfanrwydd, boed 
hynny o ganlyniad i dwyll neu gamgymeriad, a 
chyhoeddi adroddiad archwilydd sy’n cynnwys 
ein barn. Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel 
o sicrwydd, ond nid yw’n gwarantu y bydd 
archwiliad a gynhaliwyd yn unol ag ISA (y DU) 
bob amser yn nodi camddatganiad perthnasol, 
pan fo’n bodoli. Gall camddatganiadau godi  
o dwyll neu gamgymeriad ac fe’u hystyrir  
yn berthnasol os gellir disgwyl iddynt, ar  
wahân neu yn eu cyfanrwydd, ddylanwadu  
ar benderfyniadau economig y defnyddwyr a 
wnaed ar sail y datganiadau ariannol hyn.

Ceir disgrifiad pellach o’n cyfrifoldebau 
archwilio datganiadau ariannol ar wefan y 
Cyngor Adrodd Ariannol yn: www.frc.org.uk/
auditorsresponsibilities. Mae’r disgrifiad yn rhan 
o adroddiad ein harchwilydd.

Y graddau yr ystyriwyd y gallai’r archwiliad 
ganfod afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll
Afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll, yw 
achosion o ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau 
a rheoliadau. Rydym yn llunio gweithdrefnau 
yn unol â’n cyfrifoldebau, a amlinellwyd uchod, 
i ganfod camddatganiadau perthnasol o ran 
afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll. Nodir isod 
i ba raddau y gall ein gweithdrefnau ganfod 
afreoleidd-dra, gan gynnwys twyll.

Nodi ac asesu risgiau posibl sy’n ymwneud  
ag afreoleidd-dra
Wrth nodi ac asesu risgiau o gamddatganiad 
perthnasol o ran afreoleidd-dra, gan gynnwys 
twyll a diffyg cydymffurfio â chyfreithiau a 
rheoliadau, gwnaethom ystyried y canlynol:

•  y math o ddiwydiant a’r sector, yr amgylchedd 
rheoli a pherfformiad y busnes gan gynnwys 
dyluniad polisïau cydnabyddiaeth y grŵp, 
ysgogiadau allweddol ar gyfer cydnabyddiaeth 
y cyfarwyddwyr, lefelau bonws a thargedau 
perfformiad; 

•  canlyniadau ein hymholiadau â’r rheolwyr, 
archwilio mewnol, a’r Pwyllgor Archwilio am 
eu dull eu hunain o nodi ac asesu’r risgiau o 
afreoleidd-dra;

•  unrhyw faterion a nodwyd gennym ar ôl cael 
ac adolygu dogfennau’r grŵp ar eu polisïau a’u 
gweithdrefnau yn ymwneud â:

◊  nodi, gwerthuso a chydymffurfio â 
chyfreithiau a rheoliadau ac a oeddent yn 
ymwybodol o unrhyw achosion o ddiffyg 
cydymffurfio;

◊ canfod ac ymateb i’r risgiau o dwyll ac a 
oes ganddynt wybodaeth am unrhyw dwyll 
gwirioneddol, amheuaeth o dwyll neu 
dwyll honedig;

◊ y rheolaethau mewnol a sefydlwyd i liniaru 
risgiau o dwyll neu ddiffyg cydymffurfio â 
chyfreithiau a rheoliadau;

• y materion a drafodwyd ymysg y tîm 
ymgysylltu ag archwilio ac sy’n cynnwys 
arbenigwyr mewnol perthnasol, gan 
gynnwys treth, offerynnau ariannol, modelu 
economaidd mewnol, prisiadau, rheoleiddio 
darbodus, pensiynau, TG, ac arbenigwyr 
modelu risg credyd ynghylch sut a ble y gallai 
twyll ddigwydd yn y datganiadau ariannol ac 
unrhyw arwyddion posibl o dwyll.

Yn sgil y gweithdrefnau hyn, gwnaethom ystyried 
y cyfleoedd a’r cymhellion a allai fodoli yn y 
sefydliad ar gyfer twyll a gwnaethom nodi’r 
potensial mwyaf ar gyfer twyll yn y meysydd 
canlynol: Offerynnau Ariannol IFRS 9 - 
Darpariaeth ar gyfer Colled Credyd Ddisgwyliedig 
(‘ECL’). Yn gyffredin â phob archwiliad o dan 
ISA (y DU), mae’n ofynnol i ni hefyd gynnal 
gweithdrefnau penodol i ymateb i’r risg y bydd  
y rheolwyr yn eu gwrthwneud.

Cawsom hefyd ddealltwriaeth o’r fframweithiau 
cyfreithiol a rheoleiddiol y mae’r Grŵp yn 
gweithredu ynddynt, gan ganolbwyntio ar 
ddarpariaethau’r cyfreithiau a’r rheoliadau 
hynny a gafodd effaith uniongyrchol ar y 
penderfyniadau ar y datgeliadau a’r symiau 
perthnasol yn y datganiadau ariannol. Roedd  
y prif gyfreithiau a rheoliadau a ystyriwyd 
gennym yn y cyd-destun hwn yn cynnwys  
Deddf Cymdeithasau Adeiladu 1986 ar gyfer  
y Gymdeithas a Deddf Cwmnïau’r DU ar gyfer  
yr is-gwmnïau.

Yn ogystal â hyn, gwnaethom ystyried 
darpariaethau cyfreithiau a rheoliadau eraill 
nad oes ganddynt effaith uniongyrchol ar y 
datganiadau ariannol ond y gallai cydymffurfio 
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â nhw fod yn hanfodol i allu’r grŵp i weithredu 
neu i osgoi cosb sylweddol. Roedd y prif 
gyfreithiau a’r rheoliadau a ystyriwyd gennym 
yn y cyd-destun hwn yn cynnwys y rhai hynny 
a osodir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol 
o ran camwerthu yswiriant diogelu taliadau a 
materion cysylltiedig eraill. Yn ogystal â hyn, 
gwnaethom ystyried y rheoliad a bennwyd gan yr 
Awdurdod Rheoleiddio Darbodus sy’n ymwneud 
â gofynion hylifedd a chyfalaf rheoleiddiol 
sy’n hanfodol i allu’r Grŵp i barhau fel busnes 
gweithredol.

Ymateb yr archwiliad i’r risgiau a nodwyd 
Yn sgil cynnal yr uchod, gwnaethom nodi bod 
IFRS 9 Offerynnau Ariannol - Darpariaeth ar 
gyfer Colled Credyd Ddisgwyliedig (‘ECL’) yn 
fater archwilio allweddol sy’n gysylltiedig â’r risg 
bosibl o dwyll. Mae’r adran materion archwilio 
allweddol yn ein hadroddiad yn esbonio’r mater 
yn fanylach ac yn disgrifio’r gweithdrefnau 
penodol y gwnaethom eu cynnal mewn ymateb 
i’r mater archwilio allweddol hwnnw.

Yn ogystal â’r uchod, roedd ein gweithdrefnau i 
ymateb i’r risgiau a nodwyd yn cynnwys y canlynol:

•  adolygu’r datgeliadau yn y datganiadau 
ariannol a chynnal profion ar y dogfennau 
ategol er mwyn asesu a ydynt yn cydymffurfio 
â darpariaethau’r cyfreithiau a’r rheoliadau 
perthnasol y nodir bod ganddynt effaith 
uniongyrchol ar y datganiadau ariannol.

•  gofyn i’r rheolwyr, y Pwyllgor Archwilio a’r 
cwnsleriaid cyfreithiol mewnol am ymgyfreitha 
a hawliadau gwirioneddol a phosibl.

•  cynnal gweithdrefnau dadansoddol i nodi 
unrhyw berthynas anarferol neu annisgwyl a 
allai nodi risgiau cam-ddatgan perthnasol yn 
sgil twyll;

•  darllen cofnodion cyfarfodydd y rhai hynny 
sy’n gyfrifol am lywodraethu, adolygu 
adroddiadau archwilio mewnol ac adolygu 
gohebiaeth â’r Awdurdod Rheoleiddio 
Darbodus a’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol; 
ac 

•  wrth fynd i’r afael â’r risg o dwyll yn sgil y 
rheolwyr yn gwrthwneud y rheolaethau, 
cynnal profion ar briodoldeb cofnodion 

cyfnodolion ac addasiadau eraill; asesu a 
yw’r penderfyniadau a wnaed wrth lunio 
amcangyfrifon cyfrifyddu yn dangos tuedd 
posibl; a gwerthuso rhesymeg fusnes unrhyw 
drafodiadau o bwys sy’n anarferol neu sydd y 
tu allan i drefn arferol busnes.

Gwnaethom roi gwybod i holl aelodau’r tîm 
ymgysylltu, gan gynnwys arbenigwyr mewnol, am 
y cyfreithiau a’r rheoliadau perthnasol a nodwyd 
a’r risgiau o dwyll posibl, a gwnaethom barhau 
i fod yn effro i unrhyw arwyddion o dwyll neu 
ddiffyg cydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau 
trwy gydol yr archwiliad.

Adrodd ar ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol eraill

Barn ar faterion eraill a ragnodir gan Ddeddf 
Cymdeithasau Adeiladu 1986 
Yn ein barn ni, sy’n seiliedig ar y gwaith a wnaed 
yn ystod yr archwiliad:

• mae’r datganiad busnes blynyddol ac 
Adroddiad y Cyfarwyddwyr wedi eu paratoi yn 
unol â gofynion Deddf Cymdeithasau Adeiladu 
1986;

• mae’r wybodaeth a roddir yn Adroddiad y 
Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn ariannol y 
paratowyd y datganiadau ariannol ar ei chyfer 
yn gyson â’r datganiadau ariannol; ac

•  mae’r wybodaeth a roddir yn y Datganiad 
Busnes Blynyddol (heblaw am yr wybodaeth 
nad yw’n ofynnol i ni gyflwyno adroddiad 
arni) yn rhoi darlun gwir o’r materion y mae’n 
ymwneud â nhw.

O ystyried yr wybodaeth a’r ddealltwriaeth 
o’r grŵp a’r Gymdeithas a’u hamgylchedd a 
gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid ydym wedi 
nodi unrhyw gamddatganiadau perthnasol yn 
Adroddiad y Cyfarwyddwyr.

Barn ar faterion eraill a ragnodir gan Reoliadau 
Gofynion Cyfalaf (Adroddiadau Fesul Gwlad) 
2013 
Yn ein barn ni, mae’r wybodaeth a roddir ar 
dudalen 89 o’r Datganiadau Ariannol ar gyfer 
y flwyddyn ariannol a ddaeth i ben ar 31ain o 
fis Rhagfyr 2021 wedi ei pharatoi’n briodol, ym 
mhob modd perthnasol, yn unol â Rheoliadau 
Gofynion Cyfalaf (Adroddiadau Fesul Gwlad) 2013.
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Datganiad Llywodraethu Corff oraethol
Yn seiliedig ar y gwaith a wnaed yn rhan o’n 
harchwiliad, rydym wedi dod i’r casgliad bod 
pob un o’r elfennau canlynol o’r Datganiad 
Llywodraethu Corff oraethol yn berthnasol gyson 
â’r datganiadau ariannol â’r wybodaeth a gafwyd 
gennym yn ystod yr archwiliad:

• nodir datganiad y Cyfarwyddwyr o ran 
priodoldeb mabwysiadu’r sail busnes 
gweithredol o gyfrifyddu ac unrhyw ansicrwydd 
perthnasol ar dudalen 88;

• nodir esboniad y Cyfarwyddwyr o ran eu 
hasesiad o ragolygon y Grŵp, y cyfnod y mae’r 
asesiad hwn yn ei gwmpasu a pham mae’r 
cyfnod yn briodol ar dudalen 86-89;

• nodir datganiad y Cyfarwyddwyr ar p’un a yw’n 
deg, yn gytbwys ac yn ddealladwyr ar dudalen 
86;

• nodir cadarnhad y Bwrdd ei fod wedi cynnal 
asesiad cadarn o’r risgiau sy’n dod i’r amlwg a’r 
prif risgiau ar dudalen 87;

• nodir adran yr adroddiad blynyddol sy’n 
disgrifi o’r adolygiad o eff eithiolrwydd systemau 
rheoli risgiau a rheolaeth fewnol ar dudalen 
66; a

• nodir yr adran sy’n disgrifi o gwaith y Pwyllgor 
Archwilio ar dudalen 69.

Materion y mae’n ofynnol i ni adrodd arnynt 
drwy eithriad 

Digonolrwydd esboniadau a dderbyniwyd a’r 
cofnodion cyfrifyddu
O dan Ddeddf Cymdeithasau Adeiladu 1986 
mae’n ofynnol i ni eich hysbysu os, yn ein 
barn ni:

• nad yw’r Gymdeithas wedi cadw cofnodion 
cyfrifyddu digonol; neu

• nad yw datganiadau ariannol y Gymdeithas yn 
cyd-fynd â’r cofnodion a’r ff urfl enni cyfrifyddu; 
neu

• nad ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac 
esboniadau a’r hawl i weld y dogfennau sydd 
eu hangen arnom ar gyfer ein harchwiliad.

Nid oes gennym unrhyw beth i’w adrodd 
ynghylch y materion hyn.

Materion eraill 

Deiliadaeth archwilio
Yn dilyn argymhelliad y Pwyllgor Archwilio, fe’n 
penodwyd ni yn y Cyfarfod Cyff redinol Blynyddol 
gan Aelodau’r Gymdeithas ar 27ain o fi s Ebrill 
2007 i archwilio’r datganiadau ariannol am y 
fl wyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fi s Rhagfyr 
2007 a chyfnodau ariannol olynol. Cyfnod 
yr ymgysylltiad cyfan di-dor gan gynnwys 
adnewyddiadau ac ailbenodiadau’r cwmni’n 
fl aenorol yw 15 mlynedd, sy’n cwmpasu’r 
blynyddoedd a ddaeth i ben ar 31ain o fi s 
Rhagfyr 2007 i 31ain o fi s Rhagfyr 2019.

Cysondeb yr Adroddiad Archwilio â’r adroddiad 
ychwanegol i’r Pwyllgor Archwilio
Mae ein barn archwilio’n gyson â’r adroddiad 
ychwanegol i’r Pwyllgor Archwilio y mae’n 
ofynnol i ni ei ddarparu yn unol ag ISA (y DU).

Defnydd o’n hadroddiad
Cyfl wynir yr adroddiad hwn i Aelodau’r 
Gymdeithas yn unig, fel corff , yn unol ag adran 
78 o Ddeddf Cymdeithasau Adeiladu 1986. 
Cynhaliwyd ein gwaith archwilio er mwyn i ni allu 
hysbysu Aelodau’r Gymdeithas am y materion 
hynny y mae’n ofynnol i ni eu hysbysu amdanynt 
yn adroddiad yr archwilwyr ac nid at unrhyw 
ddiben arall. Hyd eithaf yr hyn a ganiateir dan 
y gyfraith, nid ydym yn derbyn nac yn cymryd 
atebolrwydd i unrhyw un ac eithrio’r Gymdeithas 
ac Aelodau’r Gymdeithas fel corff , am ein gwaith 
archwilio, am yr adroddiad hwn, nac am y farn a 
ff urfi wyd gennym.

Kieren Cooper (Uwch Archwilydd Statudol) 
Ar gyfer ac ar ran Deloitte LLP
Archwilydd Statudol 
Birmingham, y Deyrnas Unedig
21ain o fi s Chwefror 2022

Kieren Cooper (Uwch Archwilydd Statudol) 
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Nodiadau
2021 
£m

2020  
£m

Elw ar gyfer y flwyddyn 48.8 15.9

Eitemau na fyddant yn cael eu hailddosbarthu’n ddilynol  
i elw na cholled:
Enillion/(colledion) actiwaraidd ar ymrwymiadau buddion 
ymddeol 11 4.3 (5.7)

(Credyd)/taliad treth ar ymrwymiadau buddion ymddeol 12 (1.0) 1.1

Eitemau y gellid eu hailddosbarthu’n ddilynol i elw a cholled:

Colledion ar werth teg trwy incwm cynhwysfawr arall (0.4) (0.1)

Taliad treth ar werth teg trwy incwm cynhwysfawr arall 12 - -

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 51.7 11.2

Datganiad incwm cyfunol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 

Datganiad cyfunol o incwm cynhwysfawr arall

Mae’r holl eitemau yr ymdriniwyd â nhw wrth gyfrifo’r elw cyn treth a’r elw ar gyfer y flwyddyn 
ariannol, a’r flwyddyn ariannol flaenorol, yn berthnasol i weithrediadau sy’n parhau.

Mae’r polisïau cyfrifyddu a’r nodiadau ar dudalennau 108 i 174 yn rhan o’r cyfrifon hyn.

Nodiadau
2021 
£m

2020 
£m

Llog derbyniadwy ac incwm tebyg 4 198.7 205.6

Llog taladwy a thaliadau tebyg 5 (69.5) (97.0)

Incwm llog net 129.2 108.6

Ffioedd a chomisiynau derbyniadwy 6 3.9 4.1

Ffioedd a chomisiynau taladwy (1.8) (2.1)

Incwm ffioedd a chomisiynau net 2.1 2.0

Incwm gweithredu arall 0.8 0.7

Enillion/(colledion) gwerth teg eraill 7 9.6 (4.1)

Incwm gweithredu net 141.7 107.2

Treuliau gweinyddu 8 (79.8) (70.9)

Dibrisiant ac amorteiddiad 21 a 22 (10.8) (9.0)

Colledion lleihad mewn gwerth eraill 21 a 22 (2.5) -

Treuliau gweithredu (93.1) (79.9)
Rhyddhad/(taliad) darpariaeth lleihad mewn gwerth  
ar fenthyciadau a blaensymiau 18 15.4 (9.1)

Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau 19 - 1.7

Elw gweithredu ac elw cyn treth 64.0 19.9

Treuliau treth 12 (15.2) (4.0)

Elw ar gyfer y flwyddyn 48.8 15.9



102

D
AT

G
A

N
IA

D
A

U
 A

RI
A

N
N

O
L

Adeiladu eich dyfodolAdroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

Datganiad incwm y Gymdeithas ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 

Datganiad o incwm cynhwysfawr arall y Gymdeithas

Nodiadau
2021  
£m

2020 
£m

Elw ar gyfer y flwyddyn 30.8 17.2

Eitemau na fyddant yn cael eu hailddosbarthu’n ddilynol  
i elw na cholled:
Enillion/(colledion) actiwaraidd ar ymrwymiadau buddion 
ymddeol 11 4.3 (5.7)

(Credyd)/taliad treth ar ymrwymiadau buddion ymddeol 12 (1.0) 1.1

Eitemau y gellid eu hailddosbarthu’n ddilynol i elw a cholled:

Colledion ar werth teg trwy incwm cynhwysfawr arall (0.4) (0.1)

Taliad treth ar werth teg trwy incwm cynhwysfawr arall 12 - -

Cyfanswm yr incwm cynhwysfawr ar gyfer y flwyddyn 33.7 12.5

Mae’r holl eitemau yr ymdriniwyd â nhw wrth gyfrifo’r elw cyn treth a’r elw ar gyfer y flwyddyn 
ariannol, a’r flwyddyn ariannol flaenorol, yn berthnasol i weithrediadau sy’n parhau.

Mae’r polisïau cyfrifyddu a’r nodiadau ar dudalennau 108 i 174 yn rhan o’r cyfrifon hyn.

Nodiadau
2021 
£m

2020 
£m

Llog derbyniadwy ac incwm tebyg 4 190.5 196.2

Llog taladwy a thaliadau tebyg 5 (69.5) (96.7)

Incwm llog net 121.0 99.5

Ffioedd a chomisiynau derbyniadwy 6 3.9 4.1

Ffioedd a chomisiynau taladwy (1.7) (2.1)

Incwm ffioedd a chomisiynau net 2.2 2.0

Incwm gweithredu arall 0.8 0.7

(Colledion)/enillion gwerth teg eraill 7 (0.8) 5.5

Incwm gweithredu net 123.2 107.7

Treuliau gweinyddu 8 (79.1) (70.5)

Dibrisiant ac amorteiddiad 21 a 22 (10.8) (9.0)

Colledion lleihad mewn gwerth arall 21 a 22 (2.5) -

Treuliau gweithredu (92.4) (79.5)
Rhyddhad/(taliad) darpariaeth lleihad mewn gwerth  
ar fenthyciadau a blaensymiau 18 13.0 (9.7)

Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau 19 0.6 0.5

Elw gweithredu ac elw cyn treth 44.4 19.0

Treuliau treth 12 (13.6) (1.8)

Elw ar gyfer y flwyddyn 30.8 17.2
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Adeiladu eich dyfodol Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

Sally Jones Evans
Cadeirydd

Julie-Ann Haines
Prif Swyddog Gweithredol

Tom Denman
Prif Swyddog Cyllid

Datganiad cyfunol o’r sefyllfa ariannol ar 31ain o fi s Rhagfyr 2021

Mae’r polisïau cyfrifyddu a’r nodiadau ar dudalennau 108 i 174 yn rhan o’r cyfrifon hyn. 
Cymeradwywyd y cyfrifon hyn gan y Bwrdd a’u hawdurdodi i’w cyfl wyno ar 21ain o fi s Chwefror 2022.

Nodiadau
2021 
£m

2020 
£m

Asedau
Asedau hylifol:
Arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc Lloegr 1,645.8 1,438.5
Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd 13 165.8 290.7
Gwarannau dyledion 14 76.3 78.7

1,887.9 1,807.9
Offerynnau ariannol deilliadol 15 52.8 23.7
Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid:
Benthyciadau wedi’u gwarantu’n llawn gan eiddo preswyl 8,598.2 8,897.7
Benthyciadau eraill 285.1 307.2

16 8,883.3 9,204.9
Asedau sefydlog anniriaethol 21 26.0 25.4
Eiddo, offer trwm a chyfarpar 22 36.6 36.5
Eiddo buddsoddiad 22 6.2 6.5
Asedau treth ohiriedig 27 2.3 2.3
Budd ymddeol 11 3.2 -
Asedau eraill - 4.4
Rhagdaliadau ac incwm cronedig 9.6 9.3
Cyfanswm yr asedau 10,907.9 11,120.9
Rhwymedigaethau
Cyfranddaliadau 23 7,943.8 8,187.4
Adneuon a gwarannau dyledion:
Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 24 1,296.2 1,026.2
Symiau sy’n ddyledus i gwsmeriaid eraill 270.1 201.3
Gwarannau dyledion a ddyroddwyd 25 696.0 972.6

2,262.3 2,200.1
Offerynnau ariannol deilliadol 15 24.7 106.2
Rhwymedigaethau treth presennol 0.8 1.1
Rhwymedigaethau eraill 26 11.3 17.1
Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau 19 2.7 2.8
Croniadau ac incwm gohiriedig 10.6 7.2
Rhwymedigaethau treth ohiriedig 27 5.4 1.7
Ymrwymiadau buddion ymddeol 11 - 2.7
Cyfanswm y rhwymedigaethau 10,261.6 10,526.3
Cronfa gyffredinol wrth gefn 645.5 593.4
Cronfeydd wrth gefn eraill 0.8 1.2
Cyfanswm yr ecwiti a’r rhwymedigaethau 10,907.9 11,120.9
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Adeiladu eich dyfodolAdroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

Sally Jones Evans
Cadeirydd

Julie-Ann Haines
Prif Swyddog Gweithredol

Tom Denman
Prif Swyddog Cyllid

Nodiadau
2021
£m

2020
£m

Asedau
Asedau hylifol:
Arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc Lloegr 1,645.8 1,438.5
Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd 13 93.7 199.3
Gwarannau dyledion 14 76.3 78.7

1,815.8 1,716.5
Offerynnau ariannol deilliadol 15 50.1 23.6
Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid:
Benthyciadau wedi’u gwarantu’n llawn gan eiddo preswyl 8,489.8 8,756.6
Benthyciadau eraill 285.1 307.2

16 8,774.9 9,063.8
Buddsoddiadau mewn sefydliadau is-gwmni 20 0.1 24.0
Asedau sefydlog anniriaethol 21 26.0 25.4
Eiddo, offer trwm a chyfarpar 22 36.0 35.9
Eiddo buddsoddiad 22 6.2 6.5
Asedau treth ohiriedig 27 2.2 2.2
Budd ymddeol 11 3.2 -
Asedau eraill - 4.4
Rhagdaliadau ac incwm cronedig 9.6 9.3
Cyfanswm yr asedau 10,724.1 10,911.6
Rhwymedigaethau
Cyfranddaliadau 23 7,943.8 8,187.4
Adneuon a gwarannau dyledion:
Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 24 1,622.1 1,601.3
Symiau sy’n ddyledus i gwsmeriaid eraill 270.1 201.3
Gwarannau dyledion a ddyroddwyd 25 298.4 307.0

2,190.6 2,109.6
Rhwymedigaeth is-gwmni 20 16.0 -
Offerynnau ariannol deilliadol 15 23.8 97.2
Rhwymedigaethau treth presennol 0.8 -
Rhwymedigaethau eraill 26 11.3 17.1
Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau 19 0.7 1.3
Croniadau ac incwm gohiriedig 10.1 6.8
Rhwymedigaethau treth ohiriedig 27 5.3 1.5
Ymrwymiadau buddion ymddeol 11 - 2.7
Cyfanswm y rhwymedigaethau 10,202.4 10,423.6
Cronfa gyffredinol wrth gefn 520.9 486.8
Cronfeydd wrth gefn eraill 0.8 1.2
Cyfanswm yr ecwiti a’r rhwymedigaethau 10,724.1 10,911.6

Datganiad o sefyllfa ariannol y Gymdeithas ar 31ain o fi s Rhagfyr 2021

Mae’r polisïau cyfrifyddu a’r nodiadau ar dudalennau 108 i 174 yn rhan o’r cyfrifon hyn. 
Cymeradwywyd y cyfrifon hyn gan y Bwrdd a’u hawdurdodi i’w cyfl wyno ar 21ain o fi s Chwefror 2022.
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Adeiladu eich dyfodol Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

Datganiad o newidiadau i fuddiannau’r Aelodau ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis 
Rhagfyr 2021 

2021 2020

Cronfa 
Gyffredinol  
wrth Gefn

£m

Gwerth Teg 
trwy Gronfa 
Wrth Gefn 

OCI

£m

Cyfanswm 
yr ecwiti y 

gellir ei 
briodoli i 
Aelodau

£m

Cronfa 
Gyffredinol 
wrth Gefn

£m

Gwerth 
Teg trwy 
Gronfa 

Wrth Gefn 
OCI
£m

Cyfanswm  
yr ecwiti y 

gellir ei 
briodoli i 
Aelodau

£m

Y Grŵp

Ar y 1af o fis Ionawr 593.4 1.2 594.6 582.1 1.3 583.4

Incwm cynhwysfawr 
ar gyfer y flwyddyn

52.1 (0.4) 51.7 11.3 (0.1) 11.2

Ar 31ain o fis Rhagfyr 645.5 0.8 646.3 593.4 1.2 594.6

Y Gymdeithas

Ar y 1af o fis Ionawr 486.8 1.2 488.0 474.2 1.3 475.5

Incwm cynhwysfawr 
ar gyfer y flwyddyn

34.1 (0.4) 33.7 12.6 (0.1) 12.5

Ar 31ain o fis Rhagfyr 520.9 0.8 521.7 486.8 1.2 488.0

Mae cyfalaf y grŵp ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 yn cynnwys y gronfa gyffredinol wrth gefn wedi’i 
haddasu’n unol â rheolau rheoleiddiol. Cydymffurfiodd y grŵp â’r holl ofynion cyfalaf rheoleiddiol 
drwy gydol y flwyddyn gyfredol a’r flwyddyn flaenorol.
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Adeiladu eich dyfodolAdroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

2021  
£m

2020  
£m

Llif arian parod net o weithgareddau gweithredu (gweler isod) 372.8 443.8
Llif arian parod o weithgareddau buddsoddi
Prynu asedau anniriaethol (5.7) (9.7)
Prynu eiddo, offer trwm a chyfarpar (7.7) (6.5)
Prynu gwarannau buddsoddi (8.7) (53.4)
Enillion o werthu ac aeddfedu gwarannau buddsoddi 10.7 139.9
Llif arian parod net o weithgareddau buddsoddi (11.4) 70.2
Llif arian parod o weithgareddau ariannu
Llog a dalwyd ar gyfalaf a danysgrifiwyd - (1.7)
Llog a dalwyd ar sicrwydd dyled a ddyroddir (11.1) (15.7)
Elw o ddyroddi sicrwydd dyled a ddyroddir 1.1 28.9
Adfer sicrwydd dyled a ddyroddir (268.0) (139.7)
Ad-dalu rhwymedigaethau prydles (1.0) (1.2)
Ad-dalu cyfalaf wedi’i danysgrifio - (60.0)
Llif arian parod net o weithgareddau ariannu (279.0) (189.4)
Cynnydd mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod 82.4 324.7
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar ddechrau’r flwyddyn 1,729.2 1,404.5
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar ddiwedd y flwyddyn 1,811.6 1,729.2
Cynrychiolir gan:
Arian parod a balansau gyda Banc Lloegr 1,645.8 1,438.5
Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd sy’n ad-daladwy ar alwad 165.8 290.7

1,811.6 1,729.2

Llif arian parod o weithgareddau gweithredu
Elw cyn treth 64.0 19.9
Wedi’i addasu ar gyfer:
Dibrisiant ac amorteiddiad 10.8 9.0
Taliad ar y cynllun buddion diffiniedig - 0.1
Lleihad mewn gwerth ar fenthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid (15.4) 9.1
Lleihad mewn gwerth ar asedau sefydlog 1.5 -
Lleihad mewn gwerth ar asedau anniriaethol 1.0 -
Newid mewn gwerthoedd teg 99.8 (40.0)
Rhyddhau darpariaethau eraill - (1.7)
Llog ar sicrwydd dyled a ddyroddir 10.8 14.6
Llog ar gyfalaf a danysgrifiwyd - 1.7
Eitemau nad ydynt yn arian parod sydd wedi’u cynnwys mewn elw cyn treth (0.4) 0.8
Newidiadau mewn asedau gweithredu net
Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid 223.1 (134.1)
Asedau gweithredu eraill 0.9 (3.0)
Offerynnau ariannol deilliadol (110.6) 53.4
Cyfranddaliadau (238.4) 596.1
Adneuon 338.8 (71.8)
Rhwymedigaethau gweithredu eraill (2.1) (2.5)
Cyfraniadau a dalwyd i mewn i’r cynllun buddion diffiniedig (1.7) (3.1)
Treth a dalwyd (9.3) (4.7)
Llifau arian parod net o weithgareddau gweithredu 372.8 443.8

Datganiad cyfunol o lifau arian parod ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 
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Adeiladu eich dyfodol Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

2021  
£m

2020  
£m

Llifau arian parod net o weithgareddau gweithredu (gweler isod) 121.8 327.6
Llifau arian parod o weithgareddau buddsoddi
Prynu asedau anniriaethol (5.7) (9.7)
Prynu eiddo, offer trwm a chyfarpar (7.7) (6.5)
Prynu gwarannau buddsoddi (8.7) (53.4)
Enillion o werthu ac aeddfedu gwarannau buddsoddi 10.7 139.9
Llif arian parod net o weithgareddau buddsoddi (11.4) 70.3
Llif arian parod o weithgareddau ariannu
Llog a dalwyd ar gyfalaf a danysgrifiwyd - (1.7)
Llog a dalwyd ar sicrwydd dyled a ddyroddir (7.7) (7.1)
Ad-dalu rhwymedigaethau prydles (1.0) (1.0)
Ad-dalu cyfalaf a danysgrifiwyd - (60.0)
Llif arian parod net o weithgareddau ariannu (8.7) (69.8)

Cynnydd mewn arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod 101.7 328.1
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar ddechrau’r flwyddyn 1,637.8 1,309.7
Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod ar ddiwedd y flwyddyn 1,739.5 1,637.8
Cynrychiolir gan:
Arian parod a balansau gyda Banc Lloegr 1,645.8 1,438.5
Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd sy’n ad-daladwy ar alwad 93.7 199.3

1,739.5 1,637.8

Llif arian parod o weithgareddau gweithredu
Elw cyn treth 44.4 19.0
Wedi’i addasu ar gyfer:
Dibrisiant ac amorteiddiad 10.8 9.0
Taliad ar y cynllun buddion diffiniedig - 0.1
Lleihad mewn gwerth ar fenthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid (13.0) 9.7
Lleihad mewn gwerth ar asedau sefydlog 1.5 -
Lleihad mewn gwerth ar asedau anniriaethol 1.0 -
Newid mewn gwerthoedd teg 99.8 (40.0)
Rhyddhau darpariaethau eraill (0.6) (0.5)
Llog ar sicrwydd dyled a ddyroddir 7.7 7.1
Llog ar gyfalaf a danysgrifiwyd - 1.7
Eitemau nad ydynt yn arian parod sydd wedi’u cynnwys mewn elw cyn treth 0.5 0.5
Newidiadau mewn asedau gweithredu net
Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid 187.9 (173.1)
Gostyngiad mewn benthyciadau i is-gwmnïau 23.9 44.6
Cynnydd mewn benthyciadau gan is-gwmnïau 16.0 -
Asedau gweithredu eraill 2.0 (4.6)
Offerynnau ariannol deilliadol (99.9) 42.4
Cyfranddaliadau (238.4) 596.1
Adneuon 89.7 (178.6)
Rhwymedigaethau gweithredu eraill (2.0) (0.2)
Cyfraniadau a dalwyd i mewn i’r cynllun buddion diffiniedig (1.7) (3.1)
Treth a dalwyd (7.8) (2.5)
Llif arian parod net o weithgareddau gweithredu 121.8 327.6

Datganiad o lifau arian parod y Gymdeithas ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021
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Adeiladu eich dyfodolAdroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

Nodiadau i’r cyfrifon ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 

1. Polisïau cyfrifyddu

Sail y paratoi
Caiff y datganiadau ariannol ar gyfer y Grŵp a’r Gymdeithas eu paratoi yn unol â’r safonau cyfrifyddu 
rhyngwladol er mwyn cydymffurfio â gofynion Deddf Cymdeithasau Adeiladu 1986 ac â’r rhannau 
hynny o Reoliadau Cymdeithasau Adeiladu (Cyfrifon a Darpariaethau Cysylltiedig) 1998 (fel y’i 
diwygiwyd) sy’n berthnasol. Mae safonau cyfrifyddu rhyngwladol sydd wedi’u mabwysiadu ar gyfer  
eu defnyddio yn y DU hefyd wedi’u cymhwyso yn y datganiadau ariannol hyn.

Mae’r datganiadau ariannol wedi’u paratoi o dan y confensiwn cost hanesyddol, heblaw am asedau 
a rhwymedigaethau ariannol penodol a ddelir ar werth teg a’r holl gontractau deilliadol, ac ar sail 
busnes gweithredol, fel y trafodwyd yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr, o dan y pennawd ‘Datganiad 
Hyfywedd Hirdymor a Busnes Gweithredol’.

Mae’r polisïau cyfrifyddu a nodir isod wedi eu defnyddio’n gyson ar gyfer pob cyfnod a gyflwynir  
yn y datganiadau ariannol cyfunol hyn oni nodir yn wahanol.

Safonau newydd a diwygiedig a fabwysiadwyd gan y grŵp 
Mae diwygiadau i IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ac IFRS 16: Diwygio’r Meincnod Cyfradd Llog – Cam 
2 wedi’u mabwysiadu yn ystod y flwyddyn yn unol â’r dyddiad gweithredu gorfodol, sef y 1af o fis 
Ionawr 2021.

Mae’r diwygiadau yn canolbwyntio ar gyfrifyddu ar gyfer disodli’r meincnod cyfraddau llog presennol, 
a rhoi rhyddhad drwy ganiatáu i endidau:

• beidio â chydnabod enillion neu golledion addasu sylweddol ar offerynnau ariannol os yw newid  
yn deillio yn uniongyrchol o ddiwygio LIBOR a’u bod yn digwydd ar sail ‘economaidd gyfatebol’; a

• pharhau â pherthnasoedd rhagfantoli presennol er gwaethaf newidiadau i ddogfennau dull 
rhagfantoli ar gyfer addasiadau sy’n ofynnol o ganlyniad uniongyrchol i ddiwygio LIBOR.

Yn ystod 2021, mae’r broses o drosglwyddo yr holl fenthyciadau sy’n gysylltiedig â LIBOR GBP a’r 
cyfnewidiadau cysylltiedig i gyfradd meincnod newydd wedi bod yn digwydd ac mae’r grŵp wedi 
defnyddio’r rhyddhad cyfrifyddu sydd ar gael, yn amodol ar fodloni’r meini prawf perthnasol.

Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, mae gan y grŵp flaensymiau benthyciadau i gwsmeriaid benthyca 
Masnachol a chyfnewidiadau cyfradd llog perthnasol sy’n gysylltiedig â GBP LIBOR, sydd wedi’u 
cynnwys mewn perthnasoedd rhagfantoli macro a micro gwerth teg. Fodd bynnag, bydd yr holl 
gyfnewidiadau a benthyca sy’n gysylltiedig â LIBOR un ai yn aeddfedu neu yn cael eu symud  
i gyfradd meincnod newydd erbyn diwedd Ch1 2022. Rhoddir rhagor o ddatgeliad yn nodyn 15.

Ni chafodd mabwysiadu diwygiadau eraill i safonau presennol a gwelliannau blynyddol a oedd yn 
berthnasol yn 2021 unrhyw effaith ar bolisïau cyfrifyddu’r grŵp ac ni fu angen addasiadau ôl-weithredol.

Effaith safonau a gyflwynwyd ond na chymhwyswyd hyd yn hyn 
Ar ddyddiad awdurdodi’r datganiadau ariannol hyn roedd nifer o safonau a dehongliadau newydd, 
nad ydynt wedi’u cymhwyso yn y datganiadau ariannol hyn, wedi’u cyflwyno ond nid ydynt yn 
weithredol hyd yn hyn.
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Adeiladu eich dyfodol Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

Sail y cyfuno
Mae datganiadau ariannol y grŵp yn cynnwys datganiadau ariannol y rhiant-gwmni (Cymdeithas 
Adeiladu Principality), a phob endid a reolir gan y Gymdeithas (ei his-gwmnïau ac endidau diben 
arbennig).

Endid y mae ei bolisïau gweithredu a chyllido’n cael eu rheoli’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol 
gan y Gymdeithas yw is-gwmni. Cynhwysir datganiadau ariannol is-gwmnïau yn y datganiadau 
ariannol cyfunol o’r dyddiad y dechreuodd y rheolaeth honno. Dilëir balansau a thrafodiadau  
o fewn y grŵp wrth baratoi’r datganiadau ariannol cyfunol.

Buddsoddiadau mewn is-gwmnïau
Cofnodir buddsoddiadau mewn is-gwmnïau yn natganiad o sefyllfa ariannol y Gymdeithas fel cost, 
namyn lleihad mewn gwerth ar gyfer cost cyfranddaliadau, a chost wedi’i hamorteiddio ar gyfer 
benthyciadau i is-gwmnïau.

Trafodiadau gwaranteiddio
Mae’r grŵp wedi gwaranteiddio benthyciadau morgais penodol trwy drosglwyddo’r benthyciadau i 
Endidau Diben Arbennig (SPEs) a reolir gan y grŵp. Mae’r gwaranteiddio hwn yn galluogi’r SPEs wedi 
hynny i ddyroddi dyled i fuddsoddwyr sy’n cael gwarant yr asedau sylfaenol fel gwarant gyfochrog. 
Mae’r SPEs wedi eu cyfuno’n llawn yng nghyfrifon y grŵp o dan IFRS 10 – Datganiadau Ariannol wedi’u 
Cyfuno.

Nid yw’r Gymdeithas yn trin trosglwyddiad y benthyciadau morgais i’r SPEs fel gwerthiannau. Mae’r 
Gymdeithas yn parhau i gydnabod y benthyciadau morgais yn ei datganiad ei hun o’r sefyllfa 
ariannol ar ôl y trosglwyddo oherwydd ei bod yn cadw eu risgiau a’u henillion trwy dderbyn holl 
elw neu golledion yr SPEs i bob pwrpas. Yng nghyfrifon y Gymdeithas, cyfrifir am yr elw a dderbynnir 
o’r trosglwyddo fel benthyciad tybiedig sydd i’w ad-dalu i’r SPEs. I reoli risg cyfradd llog, mae’r 
Gymdeithas a’r SPEs yn ffurfio trafodiadau deilliadol ar ffurf cyfnewidiadau cyfradd llog. Cydnabyddir 
cyfnewidiadau cyfradd llog â gwrthbartïon allanol mewn cysylltiad â thrafodiadau gwaranteiddio yn 
unol ag IAS 39.

Llog derbyniadwy a llog taladwy 
Caiff llog derbyniadwy a llog taladwy ar gyfer benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid a chyfrifon 
cwsmeriaid eu nodi yn y datganiad incwm trwy ddefnyddio’r dull llog gweithredol.

Mae’r dull llog gweithredol yn cyfrifo cost wedi’i hamorteiddio ased ariannol neu rwymedigaeth 
ariannol, ac yn dyrannu’r incwm llog neu’r treuliau llog dros oes ddisgwyliedig y cynnyrch. Y gyfradd 
llog gweithredol yw’r gyfradd sy’n disgowntio’n union y derbyniadau neu’r taliadau arian parod 
amcangyfrifedig yn y dyfodol ar hyd oes ddisgwyliedig y cynnyrch neu, pan fo’n briodol, dros gyfnod 
byrrach i swm cario net yr ased ariannol neu’r rhwymedigaeth ariannol. Wrth gyfrifo’r gyfradd llog 
gweithredol, mae’r grŵp yn amcangyfrif llifau arian parod gan ystyried holl delerau cytundebol y 
cynnyrch (er enghraifft, dewisiadau rhagdalu) ond nid yw’n ystyried colledion credyd yn y dyfodol. 
Mae’r cyfrifiad yn cynnwys yr holl symiau a dderbyniwyd neu a dalwyd gan y grŵp ac sy’n rhan 
annatod o’r adenillion cyffredinol a’r costau trafodiadau cynyddrannol uniongyrchol sy’n gysylltiedig  
â chaffael neu ddyroddi cynnyrch.

Caiff incwm llog ar warannau dyledion, deilliadau ac asedau ariannol eraill a gyfrifir naill ai yn ôl 
gwerth teg trwy’r datganiad o incwm cynhwysfawr arall neu yn ôl gwerth teg trwy elw neu golled  
ei gynnwys mewn llog derbyniadwy ac incwm tebyg.

1. Polisïau cyfrifyddu (parhad)
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Pan fydd ased ariannol neu grŵp o asedau ariannol tebyg wedi eu dibrisio o ganlyniad i golled o ran 
lleihad mewn gwerth, caiff incwm llog ei gydnabod gan ddefnyddio’r gyfradd llog a ddefnyddiwyd i 
ddisgowntio llifau arian parod yn y dyfodol at ddiben mesur y golled o ran lleihad mewn gwerth.

Ffioedd a chomisiwn ac Incwm arall
Adlewyrchir ffioedd tarddiad benthyciad wrth gyfrifo’r gyfradd llog gweithredol ar fenthyciad. Caiff 
ffioedd a dderbynnir yn sgil cynnal benthyciadau, a phrosesau busnes eraill, eu hadlewyrchu yn  
y datganiad o incwm yn y cyfnod y cynhelir y gweithgaredd.

Mae’r grŵp yn derbyn comisiwn parhaus ar sail perfformiad gwerthiant blaenorol cynhyrchion 
yswiriant. Cydnabyddir incwm pan fo’n debygol iawn y caiff ei dderbyn. Cydnabyddir ffioedd a 
chomisiynau ac incwm arall ar sail croniadau pan fydd y gwasanaeth wedi ei ddarparu.

Dosbarthu a mesur asedau a rhwymedigaethau ariannol

Asedau ariannol
Wrth eu cydnabod am y tro cyntaf, mae’r grŵp yn mesur ased ariannol ar ei werth teg yn ogystal â, yn 
achos ased ariannol nad yw ar werth teg drwy elw neu golled (FVTPL), costau trafodiadau y gellir eu 
priodoli’n uniongyrchol i gaffael yr ased ariannol. Caiff costau trafodiadau asedau ariannol sy’n cael 
eu cario ar FVTPL eu gosod fel treuliau mewn elw neu golled. Ar ôl hynny, caiff asedau ariannol eu 
dosbarthu a’u mesur mewn un o’r tri chategori mesur canlynol:

• y rhai hynny i’w mesur ar gost wedi’i hamorteiddio;
• y rhai hynny i’w mesur wedi hynny ar werth teg drwy incwm cynhwysfawr arall (FVOCI); neu
• y rhai hynny i’w mesur wedi hynny ar werth teg drwy elw neu golled.

Mae dosbarthu a mesur asedau ariannol wedi hynny yn dibynnu ar y model busnes ar gyfer rheoli’r 
asedau ariannol a thelerau contract y llifau arian parod.

Offerynnau dyledion
Mae offerynnau dyledion yn cynnwys arian parod mewn llaw y grŵp a balansau â Banc Lloegr, 
benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd, gwarannau dyledion a benthyciadau a blaensymiau 
i gwsmeriaid.

Mae mesur offerynnau dyledion wedi hynny yn dibynnu ar fodel busnes y grŵp ar gyfer rheoli’r  
ased a nodweddion llifau arian parod yr ased. Ceir tri chategori mesur y mae’r grŵp yn dosbarthu  
ei offerynnau dyledion iddynt:

•  Cost wedi’i hamorteiddio: Caiff asedau a ddelir ar gyfer casglu llifau arian parod o dan gontract 
pan fo’r llifau arian parod hynny yn cynrychioli prif daliadau a llog yn unig eu mesur ar gost wedi’i 
hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull llog gweithredol, net o’r ddarpariaeth lleihad mewn gwerth. 
Mae’r llog a enillwyd o’r asedau ariannol hyn wedi’i gynnwys mewn llog derbyniadwy ac incwm tebyg. 
Cyflwynir colledion lleihad mewn gwerth fel eitem ar linell ar wahân yn y datganiad incwm.

•  FVOCI: Caiff asedau a ddelir ar gyfer casglu llifau arian parod o dan gontract ac ar gyfer gwerthu’r 
asedau ariannol, pan fo llifau arian parod yr asedau yn cynrychioli prif daliadau a llog yn unig, eu 
mesur ar FVOCI. Eir â symudiadau gwerth teg drwy OCI ac, wedi’u datgydnabod, caiff yr enillion neu 
golled gronnol a gydnabuwyd yn flaenorol yn OCI ei ailddosbarthu i’r datganiad incwm. Cydnabyddir 
llog gan ddefnyddio’r dull llog gweithredol a’i gynnwys yn llog derbyniadwy ac incwm tebyg.

•  FVTPL: Caiff asedau nad ydynt yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cost wedi’i hamorteiddio neu FVOCI 
eu mesur ar FVTPL.
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Rhwymedigaethau ariannol
Mae rhwymedigaethau ariannol yn cynnwys cyfranddaliadau, symiau sy’n ddyledus i sefydliadau 
credyd a chwsmeriaid eraill, a gwarannau dyledion a ddyroddir.

Caiff rhwymedigaethau ariannol eu cydnabod i ddechrau ar werth teg, sef enillion a ddyroddir net 
o bremiymau, disgowntiau a chostau trafodiadau a ysgwyddir. Ar ôl hynny, mesurir y rhan fwyaf o’r 
rhwymedigaethau ariannol wedyn ar gost wedi’i hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull llog gweithredol. Addasir 
y gost wedi’i hamorteiddio ar gyfer amorteiddio unrhyw gostau trafodiadau, premiymau a disgowntiau.  
Nodir yr amorteiddiad yn y treuliau llog a thaliadau tebyg gan ddefnyddio’r dull llog gweithredol.

Mewn rhai achosion, caiff rhwymedigaethau ariannol eu dosbarthu a’u mesur ar FVTPL. Caiff y 
dosbarthiad hwn ei fabwysiadu pan fo dynodiad o’r fath yn dileu neu’n lleihau’n sylweddol unrhyw 
anghysondeb a fyddai fel arall yn codi o ran mesur neu gydnabod. Cydnabyddir newidiadau mewn 
gwerth teg mewn elw/colled gwerth teg.

Colledion o ran lleihad mewn gwerth ar fenthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid a sefydliadau credyd
Yn unol ag IFRS 9, mae’r grŵp yn defnyddio model tri cham ar gyfer lleihad mewn gwerth yn 
seiliedig ar newidiadau yn ansawdd credyd ers ei gydnabod am y tro cyntaf. Mae pob cam yn 
cynrychioli newid yn risg credyd offeryn ariannol ers y dechrau. Mesurir y risg credyd gan ddefnyddio 
tebygolrwydd o ddiffygdalu (PD), amlygiad ar adeg diffygdalu (EAD) a cholled o ystyried diffygdalu 
(LGD). Os nodir cynnydd sylweddol mewn risg credyd (SICR) ers ei chydnabod am y tro cyntaf ond ni 
ystyrir eto bod lleihad mewn gwerth i’r ased o ran credyd, symudir yr offeryn ariannol o gam 1 i gam 
2. Caiff offerynnau ariannol yr ystyrir bod iddynt leihad mewn gwerth o ran credyd eu symud i gam 3. 
Cynhelir yr asesiad hwn yn fisol.

Mesurir colled credyd ddisgwyliedig (ECL) offerynnau ariannol yng ngham 1 ar swm sy’n gyfartal i 
gyfran y colledion credyd disgwyliedig dros oes o ganlyniad i ddigwyddiadau diffygdalu posibl yn 
ystod y 12 mis nesaf. Mesurir ECL offerynnau ariannol yng ngham 2 a 3 yn seiliedig ar golledion credyd 
disgwyliedig ar sail oes.

Cynnydd sylweddol mewn risg credyd
Gwasanaethau ariannol manwerthu a benthyca personol gwarantedig
Ceir tri phrif gydran i’r meini prawf camau ar gyfer y portffolios gwasanaethau ariannol manwerthu a 
benthyca personol gwarantedig. Er mwyn symud o gam 1 i gam 2 mae’n rhaid i fenthyciad fodloni o 
leiaf un o’r meini prawf canlynol:

1. Gweithgaredd ymatal rhag blaen-gau;
2. Dirywiad yng ngradd PD dros drothwy gosodedig o’i chymharu â’r man cychwyn; a
3. 30 diwrnod heibio’u dyddiad dyledus.

Caiff benthyciadau eu symud o gam 2 i gam 3 pan fo lleihad mewn gwerth o ran credyd. Ystyrir bod 
benthyciadau wedi lleihau mewn gwerth os ydynt 90 diwrnod heibio’u dyddiad dyledus neu os yw’r 
benthyciwr wedi ei ddatgan yn fethdalwr.

Yn amodol ar nodweddion y benthyciwr, bydd benthyciad yn symud yn ôl o gam 2 i gam 3 ar ôl 
gwrthdroi’r meini prawf a ddisgrifiwyd uchod.

Benthyca masnachol
Mae dau brif gydran i feini prawf y camau ar gyfer benthyca Masnachol. Er mwyn symud o gam  
1 i gam 2 mae’n rhaid i fenthyciad fodloni o leiaf un o’r meini prawf canlynol:

1. Polisïau cyfrifyddu (parhad)
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1.  Dirywiad yng ngradd risg - pennir gradd risg rhwng 1-10 i bob benthyciad yn seiliedig ar ystod o 
ffactorau ansoddol a meintiol. Bydd dirywiad yng ngradd risg o rhwng 1 a 2 radd risg o’i chymharu  
â’r man cychwyn yn sbarduno symud cam; a

2. 30 diwrnod heibio’u dyddiad dyledus.

Mae benthyciadau sy’n destun ymatal rhag blaen-gau wedi’u cynnwys yn y model benthyca 
Masnachol ond nid yw ymatal rhag blaen-gau yn sbarduno symud cam yn awtomatig.

Caiff benthyciadau eu symud o gam 2 i gam 3 pan fo lleihad mewn gwerth o ran credyd. Ystyrir bod 
benthyciadau wedi lleihau mewn gwerth o ran credyd os ydynt 90 diwrnod heibio’u dyddiad dyledus 
neu os yw gradd risg y sawl sy’n cael benthyg wedi cynyddu y tu hwnt i drothwy gosodedig.

Yn amodol ar nodweddion y sawl sy’n cael benthyg, bydd benthyciad yn symud yn ôl o gam 2 i gam  
3 ar ôl gwrthdroi’r meini prawf a ddisgrifiwyd uchod.

Modelau Colli Credyd Disgwyliedig
Colledion credyd disgwyliedig yw cynnyrch wedi’i ddisgowntio y Tebygolrwydd o Ddiffygdalu (PD), 
Amlygiad ar Adeg Diffygdalu (EAD) a Cholled o Ystyried Diffygdalu (LGD), a ddiffinnir fel a ganlyn:

•  PD yw’r tebygolrwydd y bydd y sawl sy’n cael benthyg yn diffygdalu ar ei rwymedigaeth ariannol un 
ai yn ystod y 12 mis nesaf neu dros weddill oes y rhwymedigaeth.

• Mae EAD yn seiliedig ar y symiau y mae’r grŵp yn disgwyl y byddant yn ddyledus ar adeg diffygdalu.
• Mae LGD yn cynrychioli disgwyliad y grŵp o ran graddau’r colledion ar amlygiadau diffygdalu.

Mae cyfrifyddu PD yn benodol i bob portffolio benthyca fel y nodir isod:

Portffolio Dull o gyfrifo PD

Gwasanaethau ariannol 
manwerthu a benthyca personol 
gwarantedig

Cyfrifir hyn trwy ddull cerdyn sgorio ymddygiad gan ddefnyddio 
data penodol lefel cyfrif mewnol gan gynnwys hanes ôl-ddyledion 
a data am broffil credyd allanol a ddarperir gan asiantaethau 
gwirio credyd.

Benthyca masnachol
Yn seiliedig ar fethodolegau graddio risg mewnol diffiniedig, gan 
ddefnyddio cyfuniad o fesurau ansoddol a meintiol gan gynnwys 
ffactorau sy’n edrych i’r dyfodol.

Asedau’r trysorlys
Mae penderfyniadau o bwys sydd wedi’u cynnwys ym model colledion credyd a ddisgwylir ar asedau’r 
trysorlys yn cynnwys pris y cyfnewidiadau diffygdaliad credyd a’r gwahaniaeth rhwng gwerth yr ased 
yn y farchnad a ddefnyddir yn y model LGD. Adolygir penderfyniadau o bwys yn barhaus yn rhan o 
broses lywodraethu model IFRS 9 neu yn gynharach pan fo asedau trysorlys newydd yn cael eu caffael.



113

D
ATG

A
N

IA
D

A
U

 A
RIA

N
N

O
L

Adeiladu eich dyfodol Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

Dosbarth ased Cynnydd sylweddol mewn risg credyd Model colled credyd ddisgwyliedig

Arian parod 
mewn llaw a 
balansau gyda 
Banc Lloegr

Ystyrir bod cynnydd sylweddol mewn risg credyd 
wedi digwydd os yw statws credyd Tryslorlys y 
DU yn gostwng islaw’r radd fuddsoddi. 

Mae’r holl falansau gyda Banc Lloegr ar gam 1.

Mae’r PD ar gyfer balansau gyda 
Banc Lloegr yn seiliedig ar bris 
cyfnewid diffygdaliad credyd 
(CDS) Trysorlys y DU.

Benthyciadau a 
blaensymiau i 
sefydliadau 
credyd

Ystyrir bod cynnydd sylweddol mewn risg credyd 
wedi digwydd os yw statws credyd y sefydliad 
credyd yn gostwng islaw’r radd fuddsoddi. 

Mae’r holl fenthyciadau a blaensymiau i 
sefydliadau credyd ar gam 1.

Mae PD ar gyfer benthyciadau a 
blaensymiau i sefydliadau credyd 
yn seiliedig ar bris CDS y 
sefydliad credyd.

Gwarannau 
dyledion

Ystyrir bod cynnydd sylweddol mewn risg credyd 
wedi digwydd os yw statws credyd dyroddwr y 
ddyled yn gostwng islaw’r radd fuddsoddi. 

Mae’r holl warannau dyledion ar gam 1.

Mae PD gwarannau dyledion yn 
seiliedig ar gyfradd diffygdalu 
hanesyddol gwarannau gradd 
debyg.

Gwybodaeth sy’n edrych i’r dyfodol yn y modelau ECL
Mae asesu SICR a chyfrifo ECL yn cynnwys gwybodaeth sy’n edrych i’r dyfodol. Mae’r grŵp wedi 
cynnal dadansoddiad hanesyddol ac wedi nodi’r newidynnau economaidd sy’n effeithio ar risg credyd 
a cholledion credyd disgwyliedig ar gyfer pob portffolio. Cyflenwir y rhagolygon o’r newidynnau 
economaidd hyn ynghyd â phwysoliadau tebygolrwydd gan ddarparwr allanol. Dewisir senarios 
economaidd sy’n ystyried amrywiaeth o ganlyniadau economaidd posibl.

Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd
Pan na chaiff cyfnewidiadau eu clirio yn ganolog, Prif Gytundeb y Gymdeithas Cyfnewidiadau a 
Deilliadau Ryngwladol (ISDA) yw’r cytundeb a ffefrir gan Principality ar gyfer cofnodi gweithgarwch 
deilliadol. Defnyddiwyd Atodiad Cymorth Credyd (CSA) ar gyfer rhai gwrthbartïon ar y cyd â Phrif 
Gytundeb yr ISDA. O dan CSA, trosglwyddir gwarant gyfochrog rhwng gwrthbartïon i leihau risg 
ddigwyddiadol gwrthbartïon ar y farchnad, sy’n rhan annatod o’r sefyllfaoedd dyledus.

Offerynnau ariannol deilliadol a chyfrifyddu ar sail rhagfantoli
Mae’r grŵp yn cynnal trafodiadau mewn offerynnau ariannol deilliadol, sy’n cynnwys cyfnewidiadau 
arian cyfred, cyfnewidiadau cyfraddau llog, cytundebau blaen gyfradd, ac offerynnau tebyg. Cyflawnir 
gweithgareddau deilliadol y grŵp at ddiben paru neu ddileu risg yn sgil symudiadau posibl mewn 
cyfraddau llog, cyfraddau cyfnewid tramor a mynegeion y farchnad sy’n rhan annatod o asedau, 
rhwymedigaethau a sefyllfaoedd y grŵp. Cynhelir yr holl drafodiadau deilliadol at ddibenion 
rhagfantoli economaidd. Nodir offerynnau ariannol yn ôl gwerth teg i ddechrau.

i) Offerynnau ariannol deilliadol
Mesurir deilliadau i ddechrau yn ôl gwerth teg ac yna cânt eu hailfesur i’w gwerth teg ar bob dyddiad 
adrodd a chofnodir symudiadau yn y datganiad incwm. Cyfrifir gwerthoedd teg trwy fodelau llif arian 
parod wedi ei ddisgowntio gan ddefnyddio cromliniau elw sy’n seiliedig ar ddata am y farchnad neu 
brisiadau gan wrthbartïon. Cyfrifir gwerthoedd teg gan ddefnyddio prisiau canolig. Dosberthir pob 
deilliad yn ased os yw ei werth teg yn bositif ac yn rhwymedigaeth os yw ei werth teg yn negatif. 

1. Polisïau cyfrifyddu (parhad)
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Pan fo bwriad a gallu cyfreithiol i wneud setliad net, yna dosberthir y deilliad yn ased neu’n 
rhwymedigaeth net, fel y bo’n briodol.

Pan dderbynnir arian parod fel gwarant gyfochrog, er mwyn lliniaru’r risg sy’n annatod mewn symiau 
sy’n ddyledus i’r grŵp, caiff ei gynnwys fel rhwymedigaeth o dan y pennawd ‘symiau sy’n ddyledus i 
sefydliadau credyd’. Pan roddir gwarant gyfochrog, er mwyn lliniaru’r risg sy’n annatod mewn symiau 
sy’n ddyledus gan y grŵp, caiff ei gynnwys fel ased o dan y pennawd ‘benthyciadau a blaensymiau  
i sefydliadau credyd’

ii) Deilliadau mewnol
Mae rhai deilliadau wedi’u sefydlu o fewn offerynnau cynnal anneilliadol eraill i greu offeryn 
hybrid. Pan nad oes cysylltiad agos rhwng nodweddion economaidd a risgiau’r deilliadau mewnol, a 
nodweddion economaidd a risg yr offeryn sy’n eu cynnal, mae’r grŵp yn gwahanu’r deilliad mewnol 
oddi wrth yr offeryn sy’n ei gynnal ac yn ei fesur yn ôl gwerth teg, gan gydnabod y newidiadau mewn 
gwerth teg yn y datganiad incwm.

iii) Cyfrifyddu ar sail rhagfantoli
Pan fo trafodiadau yn bodloni’r meini prawf a nodir yn IAS 39, mae’r grŵp yn cyfrifyddu ar sail 
rhagfantoli gwerth teg fel bod newidiadau yng ngwerth teg yr ased neu’r rhwymedigaeth sylfaenol 
y gellir eu priodoli i’r risg wedi ei rhagfantoli yn cael eu cofnodi yn y datganiad incwm i wrthbwyso 
symudiad gwerth teg y deilliad cysylltiedig.

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer cyfrifyddu ar sail rhagfantoli o’r cychwyn, mae’n rhaid i’r berthynas 
ragfantoli gael ei chofnodi’n glir. O’r dechrau, mae’n rhaid disgwyl i’r deilliad fod yn effeithiol iawn o 
ran gwrthbwyso’r risg a ragfantolir, ac mae’n rhaid profi ei effeithiolrwydd trwy gydol oes y berthynas 
ragfantoli. Ystyrir bod dull rhagfantoli yn effeithiol iawn os disgwylir i’r newidiadau mewn gwerth teg 
neu lifau arian parod, y gellir eu priodoli i’r risg wedi’i rhagfantoli, gael eu gwrthbwyso gan yr offeryn 
rhagfantoli mewn ystod o 80% i 125%.

I gyfrifo newidiadau mewn gwerth teg eitem wedi’i rhagfantoli y gellir eu priodoli i’r risg wedi’i 
rhagfantoli, mae’r grŵp yn defnyddio’r dull deilliadol damcaniaethol. Mae’r dull deilliadol 
damcaniaethol yn cynnwys sefydlu deilliad tybiannol a fyddai’r offeryn rhagfantoli delfrydol ar gyfer yr 
amlygiad wedi’i ragfantoli (cyfnewid cyfradd llog neu blaen gontract heb delerau anarferol fel arfer a 
gwerth teg o sero ar ddechrau’r berthynas ragfantoli). Defnyddir gwerth teg y deilliad damcaniaethol 
wedyn fel procsi ar gyfer gwerth presennol net y llifau arian parod yn y dyfodol wedi’u rhagfantoli i’w 
cymharu â newidiadau yng ngwerth yr offeryn rhagfantoli gwirioneddol i asesu effeithiolrwydd a mesur 
aneffeithiolrwydd.

Yn ei strategaethau rheoli a rhagfantoli risg, mae’r grŵp yn gwahaniaethu rhwng strategaethau 
rhagfantoli gwerth teg macro a micro, fel y nodir isod. Yn unol â’i strategaeth ragfantoli, mae’r grŵp 
yn paru prifswm yr offerynnau rhagfantoli â phrifswm yr eitemau wedi’u rhagfantoli, gan gynnwys 
disgwyliadau rhagdalu. Mae’r grŵp yn defnyddio cyfnewidiadau cyfradd llog cyfnewidiol tâl sefydlog/
derbyn i ragfantoli ei offerynnau dyledion cyfradd sefydlog a chyfnewidiadau cyfradd llog sefydlog tâl 
cyfnewidiol/derbyn i ragfantoli ei rwymedigaethau cyfradd sefydlog.

Dulliau rhagfantoli gwerth teg portffolio (macro)
Mae’r grŵp yn defnyddio dulliau rhagfantoli gwerth teg macro i ymdrin â’i gynilion a’i forgeisi cyfradd 
sefydlog. Mae’r grŵp yn penderfynu pa eitemau a ragfantolir drwy nodi portffolios â nodweddion 
homogenaidd yn seiliedig ar eu cyfraddau llog cytundebol, aeddfedrwydd a nodweddion risg eraill. 
Caiff benthyciadau neu adneuon yn y portffolios a nodir eu dyrannu i gyfnodau amser ailbrisio yn 
seiliedig ar ddyddiadau ailbrisio disgwyliedig, yn hytrach na rhai cytundebol. Dyrennir y cyfnewidiadau 
cyfradd llog yn briodol i’r cyfnodau amser ailbrisio hynny. Mesurir effeithiolrwydd dull rhagfantoli yn 
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fisol, drwy gymharu symudiadau gwerth teg cyfran benodedig y benthyciadau sydd wedi eu pennu i 
gyfnodau amser oherwydd y risg wedi’i rrhagfantoli, o’u cymharu â symudiadau gwerth teg y deilliadau, 
i sicrhau eu bod o fewn ystod o 80% i 125%. 

Cydnabyddir newidiadau gwerth teg crynswth yn y benthyciadau wedi’u rhagfantoli yn rhan o’r 
addasiad gwerth teg ar gyfer risg wedi’i rhagfantoli fel y nodir yn nodyn 15. Ar ddiwedd pob mis, er 
mwyn lleihau cymaint â phosibl aneffeithiolrwydd yn sgil ad-daliadau cynnar ac er mwyn paratoi 
ar gyfer amlygiadau newydd ac ni waeth beth fo canlyniadau’r profion effeithiolrwydd dulliau 
rhagfantoli ôl-weithredol, mae’r grŵp yn wirfoddol yn dad-ddynodi y perthnasoedd rhagfantoli ac 
yn eu hailddynodi yn ddulliau rhagfantoli newydd. O ddyddiad y dad-ddynodi, caiff yr addasiadau 
cyfrifyddu ar sail rhagfantoli gwerth teg eu hamorteiddio ar sail llinell syth dros gyfnod yr oes wedi’i 
rhagfantoli wreiddiol.

Dulliau rhagfantoli gwerth teg micro
Mae’r grŵp yn defnyddio dulliau rhagfantoli gwerth teg micro pan fo’r eitem (neu grŵp o eitemau) 
wedi’i rhagfantoli yn ased neu’n rhwymedigaeth y gellir ei nodi ar wahân a ragfantolir gan un neu 
ychydig o offerynnau rhagfantoli. Mae’r offerynnau ariannol a ragfantolir ar gyfer risg cyfradd llog mewn 
perthynas ragfantoli gwerth teg micro yn forgeisi benthyca masnachol cyfradd sefydlog llog yn unig. 
Caiff y perthnasoedd rhagfantoli hyn eu hasesu i nodi effeithiolrwydd arfaethedig neu ôl-weithredol 
dull rhagfantoli yn fisol. Os bydd yr offeryn rhagfantoli yn dirwyn i ben neu os caiff ei werthu, ei derfynu 
neu ei arfer, neu pan nad yw dull rhagfantoli’n bodloni’r meini prawf mwyach ar gyfer cyfrifyddu 
ar sail rhagfantoli, neu os bydd y grŵp yn penderfynu peidio â pharhau yn wirfoddol â’r berthynas 
ragfantoli, caiff y berthynas ragfantoli ei therfynu yn yr arfaeth. Os nad yw’r berthynas yn bodloni 
meini prawf effeithiolrwydd dull rhagfantoli, bydd y grŵp yn terfynu cyfrifyddu ar sail rhagfantoli 
o’r dyddiad olaf pan ddangoswyd cydymffurfio ag effeithiolrwydd rhagfantoli. Os caiff y berthynas 
cyfrifyddu ar sail rhagfantoli ei therfynu ar gyfer eitem a gofnodir ar gost wedi’i hamorteiddio, caiff 
yr addasiad rhagfantoli gwerth teg cronnol i swm cario’r eitem wedi’i rhagfantoli ei amorteiddio dros 
gyfnod gwreiddiol y dull rhagfantoli sy’n weddill. Os caiff yr eitem wedi’i rhagfantoli ei datgydnabod, 
cydnabyddir yr addasiad gwerth teg heb ei amorteiddio ar unwaith yn y datganiad incwm.

Mewn portffolio a ragfantolir, cynhwysir yr addasiad mewn addasiadau gwerth teg ar gyfer risg wedi’i 
rhagfantoli. Yn achos rhagfantoli micro, addasir gwerth cario’r eitem wedi’i rhagfantoli ar gyfer y newid 
yng ngwerth y risg wedi’i rhagfantoli.

Mae’r grŵp yn rhoi’r gorau i gyfrifyddu ar sail rhagfantoli:
i)   pan fo’n amlwg wrth gynnal profion nad yw deilliad yn effeithiol iawn fel dull rhagfantoli neu  

ei fod wedi peidio â bod yn effeithiol iawn yn hyn o beth;
ii) pan fo’r deilliad yn dod i ben, neu’n cael ei werthu, ei derfynu neu ei arfer; neu
iii) pan fo’r eitem sylfaenol yn aeddfedu neu’n cael ei gwerthu neu ei had-dalu..

Gallai’r grŵp hefyd benderfynu rhoi’r gorau i gyfrifyddu ar sail rhagfantoli hyd yn oed os yw’r 
berthynas ragfantoli yn parhau i fod yn effeithiol iawn, trwy roi’r gorau i ddynodi’r offeryn ariannol 
yn un rhagfantoli. Os nad yw’r deilliad yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cyfrifyddu ar sail rhagfantoli 
mwyach, caiff yr addasiad rhagfantoli gwerth teg cronnol ei amorteiddio dros gyfnod hyd at 
aeddfedrwydd y berthynas a arferai gael ei dynodi yn un ragfantoli. Os caiff yr eitem sylfaenol ei 
gwerthu neu ei had-dalu, adlewyrchir yr addasiad gwerth teg heb ei amorteiddio ar unwaith yn  
y datganiad incwm.

Treth
Mae treuliau treth yn cynrychioli swm y dreth sy’n daladwy ar hyn o bryd a threth ohiriedig.

1. Polisïau cyfrifyddu (parhad)
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Mae’r dreth sy’n daladwy ar hyn o bryd yn seiliedig ar elw trethadwy am y flwyddyn. Mae elw 
trethadwy yn wahanol i elw net fel y’i cofnodir yn y datganiad incwm gan nad yw’n cynnwys eitemau 
incwm neu dreuliau sy’n drethadwy neu’n ddidynadwy mewn blynyddoedd eraill, ac nid yw ychwaith 
yn cynnwys eitemau nad ydynt byth yn drethadwy nac yn ddidynadwy.

Rhwymedigaethau treth ohiriedig yw’r symiau trethi incwm sy’n daladwy mewn cyfnodau yn y 
dyfodol o ran gwahaniaethau trethadwy dros dro. Asedau treth ohiriedig yw’r symiau o drethi incwm 
y gellir eu hadennill mewn cyfnodau yn y dyfodol. Treth ohiriedig yw’r dreth y disgwylir iddi fod yn 
daladwy neu’n adenilladwy ar y gwahaniaethau rhwng symiau cario asedau a rhwymedigaethau yn y 
datganiadau ariannol a’r seiliau treth cyfatebol a ddefnyddir wrth gyfrifo elw trethadwy. Cydnabyddir 
rhwymedigaethau treth ohiriedig fel arfer ar gyfer yr holl wahaniaethau trethadwy dros dro. I’r 
gwrthwyneb, ni chaiff asedau treth ohiriedig ond eu cydnabod i’r graddau y mae’n debygol y bydd  
elw trethadwy ar gael yn y dyfodol y gellir defnyddio’r gwahaniaethau dros dro yn ei erbyn.

Cyfrifir balansau treth presennol a gohiriedig gan ddefnyddio cyfraddau treth a gyflwynwyd neu a 
gyflwynwyd yn sylweddol erbyn dyddiad y datganiad o’r sefyllfa ariannol ac y disgwylir iddynt fod yn 
berthnasol i’r cyfnod pan gaiff y rhwymedigaeth ei setlo neu y caiff yr ased ei sylweddu.

Prydlesau
Cydnabyddir pob prydles a sefydlir yn ased hawl ei ddefnyddio a rhwymedigaeth prydles gysylltiedig 
ar y dyddiad y mae’r ased a brydlesir yn barod i’w ddefnyddio. Caiff asedau a rhwymedigaethau sy’n 
codi o brydles eu mesur ar y dechrau yn ôl gwerth presennol taliadau’r brydles dros dymor y brydles. 
Caiff taliadau’r brydles eu disgowntio trwy ddefnyddio’r gyfradd llog sydd ymhlyg yn y brydles neu, os 
na ellir pennu’r gyfradd honno, defnyddir cyfradd benthyca gynyddrannol y grŵp.

Codir y gost cyllido ar y datganiad incwm er mwyn cynhyrchu cyfradd gyfnodol gyson o log ar y 
balans sy’n weddill ar rwymedigaeth prydles ar gyfer pob cyfnod. Caiff yr ased hawl ei ddefnyddio  
ei ddibrisio dros y byrraf o oes ddefnyddiol yr ased a thymor y brydles ar sail llinell syth.

Asedau anniriaethol
Meddalwedd gyfrifiadurol
Mae IAS 38 ‘Asedau Anniriaethol’ yn ei gwneud yn ofynnol i gyfalafu gwariant penodol sy’n ymwneud 
â chostau datblygu meddalwedd. Caiff costau datblygu meddalwedd eu cyfalafu os yw’n debygol y 
bydd yr ased a grëwyd yn cynhyrchu buddion economaidd yn y dyfodol. Nodir costau a gafwyd wrth 
sefydlu dichonoldeb technolegol neu gynnal lefelau perfformiad cyfredol fel traul.

Caiff costau sy’n gysylltiedig â’r we eu cyfalafu pan fo’r gwariant ar ddatblygu gwefan sy’n cynhyrchu 
incwm.

Pan gaiff costau meddalwedd eu cyfalafu, cânt eu hamorteiddio gan ddefnyddio’r dull llinell syth  
dros eu hoes ddefnyddiol amcangyfrifedig, sef tair i saith mlynedd. Adolygir y cyfnodau amorteiddio  
a ddefnyddir bob blwyddyn.

Caiff y costau sy’n gysylltiedig â chynnal a chadw meddalwedd eu nodi fel treuliau wrth iddynt godi.

Eiddo buddsoddi, eiddo, offer trwm a chyfarpar 
Mae eiddo buddsoddi yn cynnwys rhannau o eiddo rhydd-ddaliadol na ddefnyddir yn y busnes. 
Mae’r rhain yn bennaf yn cynnwys fflatiau uwchben canghennau a lloriau un i bedwar o Adeiladau 
Principality ar Heol y Frenhines, Caerdydd a ddefnyddir i greu incwm rhent. Datgenir eiddo buddsoddi 
ar werth cost namyn dibrisiant cronedig ac unrhyw ddarpariaeth lleihad mewn gwerth.

Canghennau ac adeiladau swyddfa yw’r eiddo rhydd-ddaliadol ac eiddo â phrydlesau hir yn bennaf. 
Caiff eiddo, offer trwm a chyfarpar eu datgan yn ôl eu cost namyn dibrisiant cronedig a darpariaeth 
lleihad mewn gwerth, fel y bo’n briodol. Cynhwysir ychwanegiadau a gwariant dilynol yng ngwerth 
cario’r ased, neu cânt eu cydnabod fel ased ar wahân pan fyddant yn gwella’r buddion economaidd y 
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disgwylir iddynt ddeillio o’r ased yn y dyfodol. Mae syrfewyr annibynnol yn eu prisio bob blwyddyn.

Caiff eiddo sydd yn y broses o gael ei adeiladu at ddibenion cynhyrchu neu gyflenwi, dibenion gweinyddol, 
neu at ddibenion nad ydynt wedi’u pennu eto, ei gario yn ôl ei gost, namyn unrhyw golled a gydnabyddir 
o ran lleihad mewn gwerth. Mae costau’n cynnwys ffioedd proffesiynol ac, ar gyfer asedau sy’n gymwys, 
gostau benthyca wedi’u cyfalafu yn unol â pholisi cyfrifyddu’r grŵp. Dechreuir dibrisio’r asedau hyn, ar yr 
un sail ag asedau eiddo eraill, pan fydd yr asedau’n barod ar gyfer eu defnydd arfaethedig.

Nid yw tir yn cael ei ddibrisio. Caiff asedau eraill eu dibrisio gan ddefnyddio’r dull llinell syth i ddyrannu 
costau namyn gwerthoedd gweddilliol dros eu hoes ddefnyddiol amcangyfrifedig, fel a ganlyn: 

Caiff gwerthoedd gweddilliol ac oes ddefnyddiol asedau eu hadolygu, a’u haddasu os yw’n briodol, 
ar ddyddiad pob datganiad o’r sefyllfa ariannol. Pan fo modd nodi cost tir rhydd-ddaliadol ar wahân 
i adeiladau, nid yw gwerth y tir yn cael ei ddibrisio. Mae asedau sefydlog yn ddarostyngedig i brofion 
lleihad mewn gwerth a chydnabyddir unrhyw leihad mewn gwerth ar unwaith yn y datganiad incwm.

Pennir yr enillion a’r colledion wrth waredu trwy gymharu’r elw net wrth waredu â swm cario’r ased,  
a chânt eu cynnwys yn y datganiad incwm.

Costau pensiwn
Mae’r Gymdeithas yn gweithredu dau gynllun pensiwn, cynllun cyfraniadau diffiniedig a chynllun buddion 
diffiniedig.

Mae cynllun cyfraniadau diffiniedig yn un y mae’r grŵp a’r cyflogai yn talu cyfraniadau sefydlog iddo, heb 
unrhyw ymrwymiad i dalu cyfraniadau ychwanegol. Nodir taliadau i’r cynllun cyfraniadau diffiniedig yn y 
datganiad incwm wrth iddynt ddod yn daladwy yn unol â rheolau’r cynllun. Mae’r rhan fwyaf o gyflogeion 
y grŵp yn aelodau o’r cynllun hwn.

Mae cynllun buddion diffiniedig yn un sy’n diffinio’r buddion y bydd cyflogai yn eu derbyn pan fydd yn 
ymddeol, yn dibynnu ar ffactorau megis oedran a hyd gwasanaeth. Mesurir asedau’r cynllun pensiwn 
buddion diffiniedig gan ddefnyddio gwerthoedd marchnad terfynol. Mesurir rhwymedigaethau’r cynllun 
pensiwn gan ddefnyddio’r dull rhagamcanu unedau a chânt eu disgowntio ar y gyfradd adennill gyfredol 
ar fond corfforaethol o ansawdd uchel sydd â chyfnod ac arian cyfred sy’n cyfateb i’r rhwymedigaeth. 
Caewyd y cynllun hwn i groniadau ychwanegol ar 31ain o fis Gorffennaf 2010.

Caiff yr adenillion disgwyliedig ar asedau’r cynllun a’r cynnydd yn ystod y cyfnod yng ngwerth 
presennol rhwymedigaethau’r cynllun, sy’n deillio o dreigl amser, eu cynnwys dan y pennawd incwm 
gweithredu arall.

Cydnabyddir enillion a cholledion actiwaraidd yn llawn yn y datganiad o incwm cynhwysfawr arall.

Caiff polisïau yswiriant cymwys eu hadlewyrchu yn asedau’r cynllun yn ôl eu gwerth teg, a diffinnir 
hyn fel gwerth presennol yr ymrwymiadau buddion diffiniedig cysylltiedig. Ymdrinnir â’r gwahaniaeth 
rhwng gwerth teg asedau’r cynllun a chost y polisi fel colled actiwaraidd ac fe’i cydnabyddir yn llawn 
yn y datganiad o incwm cynhwysfawr arall.

Eiddo rhydd-ddaliadol (gan gynnwys eiddo buddsoddi) 2%

Eiddo prydles 2% neu’r cyfnod sy’n weddill ar y brydles

Newidiadau mawr i adeiladau 5% - 10%

Offer trwm, cyfarpar, gosodiadau a ffitiadau 10% - 15%

Offer cyfrifiadurol 20% - 33%

Cerbydau modur 25%

1. Polisïau cyfrifyddu (parhad)
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Adroddiadau cylchrannol 
Diffinnir cylchran fusnes fel grŵp o asedau a gweithrediadau sy’n darparu cynhyrchion a 
gwasanaethau sy’n agored i wahanol risgiau ac adenillion o’u cymharu â chylchrannau busnes eraill. 
Mae’r grŵp yn ystyried mai cylchrannau busnes yw ei brif fformat adrodd ar gyfer dadansoddiad 
cylchrannol. Cyflwynir adroddiadau ar gylchrannau busnes mewn modd sy’n gyson â’r adroddiadau 
mewnol a ddarperir i’r Bwrdd, a nodwyd fel y prif benderfynwr ynglŷn â materion gweithrediadol.

Arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod
At ddibenion y datganiad o lifau arian parod, mae arian parod a’r hyn sy’n cyfateb i arian parod yn 
cynnwys balansau sy’n aeddfedu o fewn llai na thri mis o’r dyddiad caffael, gan gynnwys: arian parod 
a balansau anghyfyngedig â banciau canolog; biliau’r trysorlys a biliau cymwys eraill; benthyciadau a 
blaensymiau i fanciau; symiau eraill sy’n ddyledus gan fanciau a gwarannau byrdymor y Llywodraeth.

Darpariaethau a rhwymedigaethau digwyddiadol
Cydnabyddir darpariaeth pan fo ymrwymiad presennol yn bodoli o ganlyniad i ddigwyddiad yn y 
gorffennol, pan fo’n debygol y caiff yr ymrwymiad ei setlo ac y gellir ei amcangyfrif yn ddibynadwy. 
Pan nad yw’n debygol y caiff y rhwymedigaeth ei setlo a/neu ni ellir ei hamcangyfrif yn ddibynadwy, 
datgelir rhwymedigaeth ddigwyddiadol yn y nodiadau i’r cyfrifon.

Costau hysbysebu a hyrwyddo
Telir costau hysbysebu a hyrwyddo wrth iddynt godi. Pan fo taliad wedi ei wneud cyn i’r gwasanaeth 
gael ei ddarparu neu cyn i nwyddau gael eu danfon, cydnabyddir taliad ymlaen llaw. Cydnabyddir y 
costau wedyn yn y datganiad o incwm ar sail llinell syth dros gyfnod y contract.

Cytundebau gwerthu ac ail-brynu
Gellir rhoi benthyg neu werthu buddsoddiadau a gwarannau eraill yn amodol ar ymrwymiad i’w hail-
brynu (‘repo’). Cedwir gwarannau o’r fath ar y datganiad o’r sefyllfa ariannol pan fo cyfran helaeth 
o’r holl risgiau ac enillion sy’n gysylltiedig â pherchenogaeth yn aros o fewn y grŵp, a chynhwysir y 
rhwymedigaeth gwrthbarti ar wahân ar y datganiad o’r sefyllfa ariannol fel sy’n briodol.

Yn yr un modd, pan fo’r grŵp yn cael benthyg neu’n prynu gwarannau yn amodol ar ymrwymiad 
i’w hailwerthu (‘repo gwrthdro’) ond nad yw’n caffael y risgiau a’r enillion sy’n gysylltiedig â 
pherchenogaeth, ymdrinnir â’r trafodiadau fel benthyciadau â gwarant gyfochrog, ac ni chaiff y 
gwarannau eu cynnwys yn y datganiad o’r sefyllfa ariannol.

2. Penderfyniadau o ran gweithredu polisïau cyfrifyddu ac amcangyfrifon cyfrifyddu critigol 

Ni wneir unrhyw benderfyniadau o bwys wrth ddefnyddio polisïau cyfrifyddu’r grŵp. Fodd bynnag, 
ceir ansicrwydd amcangyfrif sylweddol sy’n effeithio ar y symiau a gydnabyddir yn y datganiadau 
ariannol. Gwneir amcangyfrifon a thybiaethau cyfrifyddu allweddol a allai effeithio ar swm yr asedau 
a’r rhwymedigaethau yr adroddir amdanynt o fewn y flwyddyn ariannol ganlynol.

Dyma’r meysydd mwyaf arwyddocaol lle y gwneir amcangyfrifon cyfrifyddu:

a) Penderfyniadau critigol 
Cynnydd sylweddol mewn risg credyd 
Fel y disgrifiwyd yn nodyn 1 ar dudalen 108, un o’r prif brofion ar gyfer penderfynu a yw benthyciad 
wedi profi cynnydd sylweddol mewn risg credyd yw dirywiad gradd PD dros drothwy a bennwyd 
ymlaen llaw, yn gymharol â’r man cychwyn, wedi’i fynegi fel cynnydd canrannol.

Defnyddir penderfyniadau rheolwyr wrth bennu’r trothwyon i’w defnyddio yn yr asesiad. Nod y 
dull hwn yw caniatáu ar gyfer symud benthyciadau drwy’r camau mewn trefn ddilynol, er enghraifft 
benthyciadau yn mynd i gam 3 ac fel arfer dylid disgwyl i ddiffygdalu ddeillio o’r boblogaeth cam 2.
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Mae dadansoddiad sensitifrwydd wedi ei gynnal ar feini prawf y camau. Mae amrywiant o 10% wedi’i 
ddewis ac ystyrir mai hwn yw uchafswm yr amrywiant sy’n debygol o ddigwydd dros gyfnod o 12 mis 
yn yr amgylchedd economaidd cyfredol. Mae effaith 10% o’r benthyciadau sydd yng ngham 1 ar hyn o 
bryd yn symud i gam 2 a phennu PD cam 2 cyfartalog heb fod ag ôl-ddyledion iddynt ac effaith 10% 
o’r benthyciadau sydd yng ngham 2 ar hyn o bryd yn symud i gam 1 fel a ganlyn:

 
Newidiadau i’r model IFRS9 manwerthu 
Yn ystod 2021, mae newidiadau wedi’u gwneud i fodel IFRS 9 Manwerthu. Y newid sylfaenol yw 
ailddatblygu’r Model Ymateb Economaidd (ERM), sydd wedi achosi ailddatgan y Tebygolrwydd 
Diffygdalu Hirdymor (LRPD) a ddefnyddiwyd o fewn y cyfrifiadau Colled Credyd Ddisgwyliedig (ECL). 
Mae’r newidiadau hyn wedi achosi gostyngiad o £3 miliwn yn y darpariaethau a fodelwyd.

Mae’r ERM diwygiedig wedi ei adeiladu ar sail y berthynas rhwng yr amrywiadau economaidd a 
ddewiswyd a nifer yr ôl-ddyledion ac achosion o ddiffygdalu a welwyd yn hanesyddol. O ystyried 
natur ddigynsail y dirywiad presennol a’r risg efallai na fydd y berthynas yn y dyfodol rhwng 
amrywiadau economaidd a nifer yr achosion o ddiffygdalu yn adlewyrchu digwyddiadau yn y 
gorffennol, mae Addasiad ar ôl Modelu (PMA) wedi’i gymhwyso i’r allbynnau a fodelwyd i ychwanegu 
mwy o sensitifrwydd straen i PDs y dirywiad. Mae’r PMA hwn yn ei hanfod yn tybio y bydd nifer 
yr achosion o ddiffygdalu a ragwelwyd yng nghyfnod y dirywiad yn cynyddu yn unol â rhagolygon 
diweithdra ac yn cyfyngu ar effaith unrhyw amrywiadau economaidd eraill sy’n lleihau PDs y dirywiad. 
Effaith ECL o gymhwyso’r PMA hwn yw £0.5 miliwn.

I gyflwyno’r model ERM diwygiedig roedd angen ail-raddnodi trothwyon Cynnydd Sylweddol mewn 
Risg Credyd. Mae’r model yn cynnwys trothwy LRPD absoliwt sy’n atal unrhyw gwsmeriaid ag LRPD 
o lai na 10% rhag mudo i gam 2, oni bai fod y cwsmer mewn ôl-ddyledion. Mae hyn yn cwmpasu 
3,170 o gyfrifon, sy’n cynrychioli 4.05% o gyfanswm y cyfriflyfr; byddai dileu’r trothwy yn achosi i’r 
cwsmeriaid hyn symud o gam 1 i gam 2. Ni fyddai cynyddu cyfanswm y cwsmeriaid yng ngham 2 yn 
adlewyrchu natur risg isel y cyfriflyfr Manwerthu.

Addasiadau ar ôl Modelu – chwyddiant tanwydd 
Mae wedi ei adrodd yn eang bod prisiau ynni yn cynyddu ac y byddant yn parhau i gynyddu. Mae’r hyn sydd 
wedi achosi’r effaith hon eisoes wedi digwydd ond ni fydd cwsmeriaid yn teimlo yr effeithiau llawn tan ar ôl i 
gap y Llywodraeth ar brisiau ynni gael ei ailosod ym mis Ebrill. Yn sgil hyn, nid yw’r model yn adlewyrchu’r 
risg hon ar hyn o bryd. Mae PMA o £1.3 miliwn wedi’i ddarparu i ymdrin â’r risg y gallai’r costau tanwydd 
uwch hyn, ar y cyd â chyfraddau chwyddiant yn cynyddu achosi i rai cwsmeriaid fynd i ôl-ddyledion a 
diffydgdalu yn y pen draw. Mae’r PMA yn seiliedig ar gwsmeriaid â benthyciad i incwm (LTI) gwreiddiol  
o 4.45 neu uwch. Cyfrifir y PMA drwy gynyddu’r ECL ar gyfer y cwsmeriaid hynny i’r ECL cam 2 cyfartalog  
heb ôl-ddyledion. Byddai gostwng y trothwy LTI i 4.35 yn achosi cynnydd o £0.7 miliwn i’r PMA.

b) Amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol 
Darpariaeth lleihad mewn gwerth ar fenthyciadau a blaensymiau  
Yr amcangyfrifon cyfrifyddu sylweddol a ddefnyddir wrth benderfynu ar ddarpariaethau colled credyd 
ddisgwyliedig yw amrywiadau macroeconomaidd y DU gan edrych i’r dyfodol a nifer a thebygolrwydd 
pwysoliadau’r senarios macroeconomaidd a ddefnyddir. Ceir rhagor o wybodaeth yn nodyn 18.

2. Penderfyniadau o ran gweithredu polisïau cyfrifyddu ac amcangyfrifon cyfrifyddu critigol (parhad) 

Cam
Gwasanaethau ariannol 

manwerthu £m
Benthyca personol 

gwarantedig £m
Benthyca 

masnachol £m

Cam 1 i gam 2 3.1 0.1 2.3

Cam 2 i gam 1 (0.4) (0.0) (0.3)
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Ymrwymiadau buddion ymddeol 
Mae’n rhaid i’r grŵp wneud amcangyfrifon sylweddol yn gysylltiedig â’r tybiaethau ar farwoldeb a 
chwyddiant wrth brisio ei rwymedigaethau pensiwn a chost y buddion a ddarperir. Byddai newidiadau 
yn y tybiaethau hyn yn newid y rhwymedigaeth a adroddir, costau cynnal ac adenillion disgwyliedig ar 
asedau’r cynllun pensiwn. Ceir rhagor o wybodaeth yn nodyn 11.

3. Cylchrannau busnes

Mae’r grŵp yn gweithredu tair prif gylchran fusnes, sef gwasanaethau ariannol manwerthu, benthyca 
masnachol a benthyca personol gwarantedig. Defnyddir y cylchrannau hyn ar gyfer cyflwyno 
adroddiadau yn fewnol i’r Bwrdd, sy’n gyfrifol am yr holl benderfyniadau o bwys. Mae trafodiadau 
rhwng y cylchrannau busnes yn dilyn y telerau ac amodau masnachol arferol. Mae’r holl eitemau yn 
berthnasol i weithrediadau sy’n parhau.

2021

Gwasanaethau 
ariannol 

manwerthu 
£m

Benthyca 
masnachol

£m

Benthyca 
personol 

gwarantedig 
£m

Cyfanswm 

 
£m

Incwm llog net 106.6 14.4 8.2 129.2

Incwm a thaliadau eraill 1.5 1.4 - 2.9

Enillion gwerth teg 9.6 - - 9.6

Incwm gweithredu net 117.7 15.8 8.2 141.7

Treuliau gweithredu (89.8) (2.6) (0.7) (93.1)
Darpariaeth lleihad mewn gwerth ar gyfer 
colledion ar fenthyciadau a blaensymiau 

3.8 9.2 2.4 15.4

Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau 0.6 - (0.6) -

Elw gweithredu ac elw cyn treth 32.3 22.4 9.3 64.0

Treuliau treth (15.2)

Elw ar ôl treth 48.8

2020

Gwasanaethau 
ariannol 

manwerthu 
£m

Benthyca 
masnachol

£m

Benthyca 
personol 

gwarantedig 
£m

Cyfanswm 

 
£m

Incwm llog net 84.3 15.3 9.0 108.6

Incwm a thaliadau eraill 1.1 1.6 - 2.7

Enillion gwerth teg (4.1) - - (4.1)

Incwm gweithredu net 81.3 16.9 9.0 107.2

Treuliau gweithredu (77.1) (2.5) (0.3) (79.9)
Darpariaeth lleihad mewn gwerth ar gyfer 
colledion ar fenthyciadau a blaensymiau 

(2.0) (7.7) 0.6 (9.1)

Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau 0.6 - 1.1 1.7

Elw gweithredu ac elw cyn treth 2.8 6.7 10.4 19.9

Treuliau treth (4.0)

Elw ar ôl treth 15.9
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Mae gwasanaethau ariannol manwerthu a benthyca masnachol yn rhan o’r un endid cyfreithiol  
ac ni ddangosir rhwymedigaethau ar gyfer pob cylchran fusnes at ddibenion adrodd mewnol.

4. Llog derbyniadwy ac incwm tebyg

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020  
£m

2021  
£m

2020  
£m

Ar fenthyciadau a warantwyd yn llawn gan  
eiddo preswyl 213.1 219.2 203.5 206.7

Ar fenthyciadau eraill 9.9 11.5 9.9 11.5

Ar fenthyciadau i is-gwmnïau - - 1.4 3.5

Ar warannau dyledion 0.8 1.1 0.8 1.1

Ar asedau hylifol eraill 1.5 2.9 1.5 2.5

Ar offerynnau ariannol deilliadol (26.6) (29.1) (26.6) (29.1)

198.7 205.6 190.5 196.2

Y Grŵp

2021  
£m

2020  
£m

Cyfanswm yr asedau fesul cylchran fusnes

Gwasanaethau ariannol manwerthu 10,008.5 10,141.0

Benthyca masnachol 774.9 838.7

Benthyca personol gwarantedig 124.5 141.2

Cyfanswm yr asedau 10,907.9 11,120.9

Cyfanswm y rhwymedigaethau ac ecwiti fesul 
cylchran fusnes
Gwasanaethau ariannol manwerthu a benthyca 
Masnachol

10,783.4 10,979.7

Benthyca personol gwarantedig 124.5 141.2

Cyfanswm y rhwymedigaethau ac ecwiti 10,907.9 11,120.9

3. Cylchrannau busnes (parhad)

Mae’r grŵp yn gweithredu’n gyfan gwbl yn y DU, ac felly ni chyflwynir dadansoddiad cydrannol 
daearyddol.
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5. Llog taladwy a thaliadau tebyg

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020  
£m

2021 
£m

2020  
£m

Ar gyfranddaliadau a ddelir gan unigolion 58.7 81.8 58.7 81.8

Ar adneuon a gwarannau dyledion 14.6 21.0 18.8 24.2

Ar gyfalaf wedi’i danysgrifio - 1.7 - 1.7

Ar rwymedigaethau prydlesau 0.3 0.2 0.2 0.2

Ar offerynnau ariannol deilliadol (4.1) (7.7) (8.2) (11.2)

69.5 97.0 69.5 96.7

6. Ffioedd a chomisiynau derbyniadwy 

7. Enillion a cholledion gwerth teg eraill 

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020  
£m

2021  
£m

2020  
£m

Yswiriant a chynhyrchion gwasanaethau ariannol 
cysylltiedig 0.9 1.1 0.9 1.1

Ffioedd sy’n gysylltiedig â morgeisi 3.0 3.0 3.0 3.0

3.9 4.1 3.9 4.1

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020  
£m

2021  
£m

2020  
£m

Enillion/(colledion) ar ddeilliadau mewn 
perthnasoedd rhagfantoli 107.0 (41.3) 107.0 (41.3)

Enillion/(colledion) ar ddeilliadau nad ydynt mewn 
perthnasoedd rhagfantoli 

2.3 (2.8) (8.1) 6.8

Enillion/(colledion) ar ddeilliadau 109.3 (44.1) 98.9 (34.5)

Enillion ar eitemau economaidd wedi’u rhagfantoli 5.9 7.2 5.9 7.2

(Colledion)/enillion ar eitemau wedi’u rhagfantoli y 
gellir eu priodoli i’r risg wedi’i rhagfantoli

(105.6) 32.8 (105.6) 32.8

(Colledion)/enillion ar eitemau wedi’u rhagfantoli (99.7) 40.0 (99.7) 40.0

9.6 (4.1) (0.8) 5.5

Mae enillion a cholledion gwerth teg eraill yn cynrychioli’r gwahaniaeth rhwng newidiadau yn y 
gwerthoedd teg ac eithrio llif llog y deilliadau rhagfantoli, a’r newidiadau yn y gwerthoedd teg ac 
eithrio llif llog yr eitemau sylfaenol wedi eu rhagfantoli.
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8. Treuliau gweinyddu

9. Cyflogeion
Nifer y cyflogeion a gyflogwyd ar gyfartaledd, gan gynnwys Cyfarwyddwyr Gweithredol, oedd:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020  
£m

2021  
£m

2020 
£m

Cyflogau a thâl 41.4 35.8 41.4 35.8

Costau nawdd cymdeithasol 3.7 3.8 3.7 3.8

Costau pensiwn eraill 2.5 2.4 2.5 2.4

47.6 42.0 47.6 42.0

Treuliau gweinyddu eraill 32.2 28.9 31.5 28.5

79.8 70.9 79.1 70.5

Amser llawn Rhan-amser

2021  
Nifer

2020  
Nifer

2021  
Nifer

2020  
Nifer

Canolfan Cymorth Cwsmeriaid a swyddfa weinyddol y 
Gymdeithas 675 691 125 99

Canghennau’r Gymdeithas 185 206 119 114

Wedi’u cyflogi gan y grŵp 860 897 244 213

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£000

2020  
£000

2021  
£000

2020  
£000

Mae treuliau gweinyddu eraill yn cynnwys:
Taliadau cydnabyddiaeth yr archwilwyr
Ar gyfer archwilio Cyfrifon Blynyddol y Gymdeithas 524 384 524 384

Ar gyfer archwilio is-gwmnïau’r Gymdeithas 101 96 - -

Cyfanswm 625 480 524 384

Ar gyfer gwasanaethau eraill

Gwasanaethau sicrwydd pellach 65 66 65 66

Cyfanswm y gwasanaethau eraill 65 66 65 66

Nodir taliadau cydnabyddiaeth yr archwilydd heb gynnwys treth ar werth.
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10. Enillion Cyfarwyddwyr y Gymdeithas

Dangosir enillion y Cyfarwyddwyr yn rhan o Adroddiad y Pwyllgor Cydnabyddiaeth yn unol ag Atodlen 
5, paragraffau 4 a 5 o Reoliadau Cymdeithasau Adeiladu (Cyfrifon a Darpariaethau Cysylltiedig) 1998. 
Cyfanswm enillion y Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn oedd £1.9 miliwn (2020: £1.9 miliwn).

11. Ymrwymiadau buddion ymddeol

Mae’r grŵp yn gweithredu dau gynllun pensiwn, cynllun cyfraniadau diffiniedig a chynllun buddion 
diffiniedig.

Cynllun cyfraniadau diffiniedig
Mae’r grŵp yn gweithredu cynllun cyfraniadau diffiniedig, sef Cynllun Ymddeol Hyblyg y Grŵp (GFRP). 
Yn achos cynllun cyfraniadau diffiniedig, mae’r grŵp a’r cyflogai yn talu cyfraniadau, heb unrhyw 
ymrwymiad i dalu cyfraniadau ychwanegol. Mae staff a gyflogwyd ar ôl y 1af o fis Ionawr 2001 a’r staff 
hynny a oedd yn aelodau o’r cynllun buddion diffiniedig yn flaenorol yn gymwys i ymuno â’r cynllun 
hwn. Cost cyfraniadau’r cyflogwr i’r cynllun ar gyfer y grŵp a’r Gymdeithas (cyn trefniadau aberthu 
cyflog) yn ystod 2021 oedd £2.5 miliwn (2020: £2.4 miliwn). Nid oedd unrhyw gyfraniadau heb eu talu 
nac wedi eu rhagdalu ar ddiwedd y flwyddyn.

Cynllun buddion diffiniedig
Mae cynllun buddion diffiniedig yn diffinio’r buddion y bydd cyflogai yn eu cael pan fydd yn 
ymddeol, yn dibynnu ar ffactorau megis oedran, hyd gwasanaeth a chyflog. Roedd staff, gan gynnwys 
Cyfarwyddwyr Gweithredol, a ddechreuodd yn eu swydd cyn y 1af o fis Ionawr 2001 yn gymwys i 
ymuno â Chynllun Buddion Diffiniedig y Gymdeithas. Lluniwyd y cynllun hwn i ddarparu hawliadau 
pensiwn yn seiliedig ar gyflog cyfartalog yn ystod gyrfa (cyflog terfynol hyd 31ain o fis Rhagfyr 
2005) a chaiff yr asedau eu dal y tu allan i’r Gymdeithas mewn cronfa ar wahân a weinyddir gan 
Ymddiriedolwyr y cynllun pensiiwn. Fodd bynnag, cynigir aelodaeth o’r cynllun yn ôl disgresiwn y 
Gymdeithas ac mae nifer bach o aelodau newydd wedi’u derbyn i’r cynllun ar y sail hon ar ôl y 1af  
o fis Ionawr 2001.

Cynhaliodd actiwari annibynnol y cynllun brisiad teirblynyddol ar y cynllun buddion diffiniedig ar 
30ain o fis Medi 2019. Cwblhawyd y prisiad hwn ym mis Hydref 2020.

Caewyd y cynllun buddion diffiniedig i groniadau ychwanegol ar 31ain o fis Gorffennaf 2010 ac fe’i 
disodlwyd gan gynllun cyfraniadau diffiniedig gwell, sef y GFRP a ddisgrifiwyd uchod.

Yn ystod 2012, cytunodd Ymddiriedolwyr y cynllun buddion diffiniedig a Legal & General Assurance 
Society Limited ar drefniant prynu i mewn ar gyfer elfen bensiynwr y cynllun. Yn rhan o’r trefniant, 
roedd y cynllun yn prynu polisi blwydd-dal swmp, ac roedd Legal & General yn dod yn gwbl gyfrifol 
am y buddion sy’n daladwy i bensiynwyr presennol y cynllun. Daeth y trefniant i rym o fis Medi 2012. 
Mae rhwymedigaeth pensiynwyr a’r polisi blwydd-dal cyfatebol yn parhau i fod yn rhan o’r cynllun 
hwn.

Yn ystod y flwyddyn talwyd £1.7 miliwn i’r cynllun pensiwn gan y Gymdeithas (2020: £3.1 miliwn). Nid 
oes cyfraniadau pellach wedi’u cytuno i’w talu gan y Gymdeithas yn 2022. Er hyn, caiff y Gymdeithas 
dalu symiau ychwanegol ar unrhyw adeg.

Bwrdd o Ymddiriedolwyr sy’n rheoli’r cynllun, sy’n cynnwys pedwar unigolyn, tri ohonynt yn 
Ymddiriedolwyr a Benodir gan y Gymdeithas ac un yn Ymddiriedolwr a Benodir gan yr Aelodau. 
Mae gan y Gymdeithas y pŵer i benodi a diswyddo Ymddiriedolwyr yn unol â Gweithred yr 
Ymddiriedolaeth.
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Mae’r Ymddiriedolwyr wedi parhau i weithredu yn unol â’r Datganiad o Egwyddorion Buddsoddi 
a fabwysiadwyd ar y 6ed o fis Rhagfyr 2013 fel sy’n ofynnol gan Adran 35 o Ddeddf Pensiynau 
1995. Mae asedau buddsoddi’r Cynllun, heb gynnwys yr asedau sydd wedi’u hyswirio a ddelir gan 
Legal & General Assurance, yn cael eu dal o dan drefniant Rheoli Ymddiriedol â Legal & General 
Investment Management (LGIM). O dan y cytundeb Rheoli Ymddiriedol, mae’r Ymddiriedolwyr yn 
gwneud penderfyniadau strategol allweddol yn ymwneud â buddsoddiadau’r cynllun (ar ôl cael 
cyngor priodol), ac maent wedi penodi LGIM yn Rheolwr Ymddiriedol, gan roi disgresiwn i LGIM dros 
weithredu a rheoli buddsoddiadau’r cynllun o ddydd i ddydd. Mae Barnett Waddingham wedi’u 
hymgysylltu i oruchwylio’r Rheolwr Ymddiriedol.

Mae’r Gymdeithas hefyd yn cyllido cost yswiriant bywyd i aelodau staff, ac yn darparu pensiynau  
na chawsant eu hariannu’n uniongyrchol i rai Cyfarwyddwyr a chyflogeion a ymddeolodd cyn 1997.

Swm cronnol y colledion actiwaraidd a gydnabyddir yn yr incwm cynhwysfawr arall ers dyddiad  
y trosglwyddo i IFRS yw £32.8 miliwn (2020: £37.1 miliwn).

Y prif dybiaethau a ddefnyddiwyd ar gyfer y prisiad actiwaraidd oedd:

Ar 31ain o fis Rhagfyr

2021 
%

2020  
%

2019  
%

2018  
%

2017 
%

Cyfradd y cynnydd o ran y pensiynau a delir:

  CPI 3% 2.40 2.10 1.95 2.25 2.20

  CPI 5% 2.80 2.40 2.15 - -

  CPI 3% sefydlog - 3.00 - - -

Cyfradd ddisgownt 1.80 1.30 2.00 2.80 2.40

Tybiaeth ynglŷn â chwyddiant (RPI) 3.35 2.95 3.00 3.20 3.20

Tybiaeth ynglŷn â chwyddiant (CPI) 2.80 2.40 2.15 2.20 2.20

Mae’r tybiaethau a ddefnyddiwyd ar gyfer y prisiad ar 31ain o fis Rhagfyr 2020 yn ystyried yr effaith 
a amcangyfrifir yn sgil y diwygiadau RPI o 2030 a byddant yn cael eu hadolygu o leiaf unwaith y 
flwyddyn wrth i ragor o wybodaeth fod ar gael.
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Pennir y tybiaethau ynglŷn â marwoldeb yn y tablau canlynol:

2021 2020

Aelodau sydd wedi ymddeol ac 
aelodau nad ydynt wedi ymddeol

S3NA
CMI 2020
LTR 1.25%

S3NA
CMI 2019 
LTR 1.25%

Dangosir y tybiaethau trwy’r ffigurau disgwyliad oes canlynol i rai 60 oed:

Aelodau sydd wedi ymddeol

Dynion sy’n 60 oed ar hyn o bryd 26.7 26.9

Menywod sy’n 60 oed ar hyn o bryd 29.5 29.5

Aelodau nad ydynt wedi ymddeol

Dynion sy’n 40 oed ar hyn o bryd 28.1 28.4

Menywod sy’n 40 oed ar hyn o bryd 30.9 31.0

Mae’r rhwymedigaethau buddion ymddeol sy’n ymwneud â’r cynllun a gydnabyddir yn y datganiad  
o’r sefyllfa ariannol yn cynnwys y canlynol:

Ar 31ain o fis Rhagfyr

2021 
£m

2020  
£m

2019  
£m

2018  
£m

2017 
£m

Cronfeydd adenillion targed - - - - 29.0

Aml ased 46.7 40.2 36.5 29.0 -

LDI 9.6 11.7 8.5 6.7 -

Blwydd-daliadau 24.7 26.0 25.5 23.9 25.9

Bondiau ac arian parod 3.7 4.8 3.8 3.4 8.5

Cyfanswm gwerth teg asedau’r cynllun 84.7 82.7 74.3 63.0 63.4

Gwerth presennol ymrwymiadau a ariennir (81.0) (84.9) (73.8) (66.4) (71.8)
Gwerth presennol ymrwymiadau nas 
ariennir

(0.5) (0.5) (0.5) (0.5) (0.5)

Gwarged/(diffyg) net a gydnabyddir yn  
y datganiad o’r sefyllfa ariannol

3.2 (2.7) - (3.9) (8.9)

Yn ystod y flwyddyn, newidiodd y diffyg yn y cynllun pensiwn i fod yn warged ar ddiwedd y flwyddyn, 
yn bennaf o ganlyniad i adenillion ar asedau’r cynllun ac enillion actiwaraidd ar dybiaethau ariannol. 
Ychwanegwyd at y gwarged hefyd gan y cyfraniadau gwerth £1.7 miliwn a dalwyd i mewn i’r cynllun 
pensiwn gan y Gymdeithas yn ystod 2021.

Yr enillion gwirioneddol ar asedau’r cynllun oedd £3.6 miliwn yn ystod y flwyddyn (2020: £8.0 miliwn).
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11. Ymrwymiadau buddion ymddeol (parhad)

Cynllun buddion diffiniedig (parhad)
Mae’r symiau a gydnabyddir yn y datganiad incwm fel a ganlyn:

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021  
£m

2020  
£m

Dadansoddiad o’r symiau a gydnabyddir yn y datganiad incwm

Llog ar asedau’r cynllun pensiwn (1.1) (1.5)

Llog ar rwymedigaethau’r cynllun pensiwn 1.1 1.5

Treuliau llog net - -

Cost y gwasanaeth yn y gorffennol - 0.1

Cyfanswm y swm a gydnabyddir yn y datganiad incwm - 0.1

Dadansoddiad o’r swm a gydnabyddir yn y datganiad o incwm cynhwysfawr arall

Enillion ar asedau’r cynllun sy’n fwy na llog 2.5 6.5
(Colledion)/enillion profiad ar rwymedigaethau (0.1) 1.1
Enillion/(colledion) o newidiadau i dybiaethau demograffig 0.2 (0.4)
Enillion/(colledion) o newidiadau i dybiaethau ariannol 1.7 (12.9)
Cyfanswm yr ailfesur 4.3 (5.7)
Dadansoddiad o’r symudiad yn niffyg y datganiad o’r sefyllfa ariannol
Diffyg yn y cynllun ar ddechrau’r flwyddyn (2.7) -
Symudiad yn ystod y flwyddyn:
Treuliau llog net - -
Ailfesuriadau 4.3 (5.7)
Cyfraniadau a dalwyd ac a gronnwyd 1.6 3.1
Cost y gwasanaeth yn y gorffennol - (0.1)
Gwarged/(diffyg) yn y cynllun ar ddiwedd y flwyddyn 3.2 (2.7)
Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth teg asedau’r cynllun pensiwn
Gwerth teg asedau ar ddechrau’r flwyddyn 82.7 74.3
Llog ar asedau 1.1 1.5
Cyfraniadau’r Gymdeithas 1.7 3.1
Buddion a dalwyd (3.3) (2.6)
Adenillion ar asedau’r cynllun namyn llog 3.8 5.9
Newid yng ngwerth teg y polisi blwydd-dal (1.3) 0.5
Gwerth teg asedau ar ddiwedd y flwyddyn 84.7 82.7
Dadansoddiad o’r symudiad yng ngwerth presennol rhwymedigaethau’r  
cynllun pensiwn
Gwerth presennol rhwymedigaethau ar ddechrau’r flwyddyn 85.4 74.3

Treuliau llog 1.1 1.5

Colledion/(enillion) ailfesur:

Enillion a cholledion actiwaraidd yn sgil newidiadau i dybiaethau demograffig (0.2) 0.4

Enillion a cholledion actiwaraidd yn sgil newidiadau i dybiaethau ariannol (1.7) 12.9

Enillion a cholledion actiwaraidd yn sgil addasiadau gwirioneddol 0.1 (1.1)

Buddion a dalwyd (3.2) (2.6)

Cost y gwasanaeth yn y gorffennol - -

Gwerth presennol rhwymedigaethau ar ddiwedd y flwyddyn 81.5 85.4
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Y tybiaethau actiwaraidd arwyddocaol wrth benderfynu ar yr ymrwymiadau buddion diffiniedig 
yw’r gyfradd ddisgownt, cyfradd chwyddiant a disgwyliad oes. Mae’r dadansoddiad sensitifrwydd 
isod yn cynrychioli’r effaith net ar rwymedigaethau’r Cynllun gan ystyried y newid yng ngwerth 
rhwymedigaethau’r Cynllun a’r contract blwydd-dal swmp. Nid oes unrhyw ystyriaeth wedi ei rhoi i 
unrhyw newidiadau i werthoedd asedau nad ydynt wedi eu hyswirio. 18 mlynedd yw cyfnod cyfartalog 
wedi’i bwysoli y rhwymedigaethau ac amcangyfrifir mai cyfnod y pensiynwyr sydd wedi’u hyswirio yw 
tua 10 mlynedd.

Mae sensitifrwydd o 0.5% wedi’i ddefnyddio i adlewyrchu digwyddiad arwyddocaol ond rhesymol 
o debygol yn y farchnad sy’n achosi sioc untro i’r tybiaethau actiwaraidd. Mae’n bosibl nad yw’r 
dadansoddiad sensitifrwydd uchod yn cynrychioli’r newid gwirioneddol yn rhwymedigaethau’r Cynllun 
gan ei bod yn annhebygol y byddai’r newid mewn tybiaethau yn digwydd ar eu pennau eu hunain, 
gallai fod cydberthynas rhwng rhai o’r tybiaethau.

12. Treth

Mae cyfradd statudol treth gorfforaeth wedi aros ar 19% yn ystod 2021 a disgwylir iddi aros ar 19% 
trwy gydol 2022. Gan fod elw yn fwy na £25 miliwn yn 2021, mae’r gordal bancio ychwanegol o 8%  
yn gymwys i’r holl elw uwchben y terfyn.

Y Grŵp a’r Gymdeithas

Cynnydd 
0.5% 
£m

Gostyngiad 
0.5% 
£m

Cyfradd ddisgownt (6.8) 6.8

Chwyddiant 6.7 (6.7)

Disgwyliad oes (+ blwyddyn / - blwyddyn) 3.9 (3.9)

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020 
£m

2021  
£m

2020  
£m

Treth bresennol

Taliad treth gorfforaeth y DU am y flwyddyn 12.2 5.2 10.5 3.2

Addasiadau o ran blynyddoedd blaenorol 0.5 (1.4) 0.6 (1.6)

12.7 3.8 11.1 1.6

Treth ohiriedig

Taliad treth ohiriedig am y flwyddyn 2.4 (1.6) 2.4 (1.6)

Addasiadau o ran blynyddoedd blaenorol 0.1 1.8 0.1 1.8

2.5 0.2 2.5 0.2

Treuliau treth 15.2 4.0 13.6 1.8
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12. Treth (parhad)

Mae’r taliad treth gwirioneddol am y flwyddyn yn wahanol i’r hyn a gyfrifwyd gan ddefnyddio cyfradd 
statudol y dreth gorfforaeth yn y DU. Esbonnir y gwahaniaethau isod:

Yn ychwanegol at y swm a nodwyd ar y datganiad incwm, mae’r symiau canlynol sy’n ymwneud  
â threth, wedi eu cydnabod yn yr incwm cynhwysfawr arall:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020 
£m

2021  
£m

2020  
£m

Elw cyn treth 64.0 19.9 44.4 19.0

Elw wedi ei luosi â chyfradd statudol y dreth 
gorfforaeth ar 19.0% (2020: 19.0%)

12.2 3.7 8.4 3.6

Effeithiau:

Effaith y gordal bancio o 8.0% 1.5 - 1.5 -

Effaith y newid yn y gyfradd 0.9 - 0.9 -

Treuliau nad ydynt yn ddidynadwy at ddibenion treth - - 0.1 -

Addasiadau i flynyddoedd blaenorol 0.6 0.3 0.7 (1.8)

Gwahaniaethau amseru - - 2.0 -

Trethiant ar elw o weithgareddau arferol 15.2 4.0 13.6 1.8

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020 
£m

2021  
£m

2020 
£m

Treth bresennol

Yn ymwneud ag ymrwymiadau buddion ymddeol (0.3) (0.8) (0.3) (0.8)

(0.3) (0.8) (0.3) (0.8)

Treth ohiriedig

Yn ymwneud ag ymrwymiadau buddion ymddeol 1.3 (0.3) 1.3 (0.3)

Enillion ar werth teg trwy incwm cynhwysfawr arall - - - -

1.3 (0.3) 1.3 (0.3)

Cyfanswm yn yr incwm cynhwysfawr arall 1.0 (1.1) 1.0 (1.1)
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13. Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020  
£m

2021  
£m

2020  
£m

Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd 165.8 290.7 93.7 199.3

Mae £76.7 miliwn o warant gyfochrog wedi ei gynnwys yn y swm uchod ar gyfer y grŵp, wedi’i roi  
o dan gytundebau Atodiad Cymorth Credyd (CSA) (2020: £164.8 miliwn).

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 
£m

2020 
£m

Dyroddwyd gan fenthycwyr eraill a heb eu rhestru 26.1 27.8

Dyroddwyd gan endidau Uwchwladol 50.2 50.9

76.3 78.7

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 
£m

2020  
£m

Ar y 1af o fis Ionawr 78.7 165.1

Ychwanegiadau 8.7 53.4

Gwarediadau ac aeddfedrwydd (10.7) (139.9)

(Colledion)/enillion o newidiadau mewn gwerth teg (0.4) 0.1

Ar 31ain o fis Rhagfyr 76.3 78.7

14. Gwarannau dyledion

Caiff gwarannau dyledion eu dal ar werth teg trwy incwm cynhwysfawr arall. 

Crynhoir y symudiad yn y gwarannau dyledion fel a ganlyn:
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15. Offerynnau ariannol deilliadol

Mae’r grŵp yn cynnal trafodiadau mewn offerynnau ariannol deilliadol, sy’n cynnwys cyfnewidiadau 
arian cyfred, cyfnewidiadau cyfraddau llog, cytundebau blaen gyfradd, ac offerynnau tebyg. 
Ymrwymiadau yw’r rhain i gyfnewid un gyfres o lifau arian parod am un arall. Ni chyfnewidir prifswm.

Contractau deilliadol at ddibenion rheoli risg yn unig y mae’r grŵp yn eu sefydlu, fel yr esbonnir yn 
nodyn 1. Mae deilliadau a ddelir at ddibenion rheoli risg yn cynnwys dulliau rhagfantoli sydd un ai’n 
bodloni’r gofynion cyfrifyddu ar sail rhagfantoli neu yn ddulliau rhagfantoli economaidd, ond nad 
ydynt yn bodloni’r gofynion cyfrifyddu ar sail rhagfantoli. Mae’r tabl isod yn dangos gwerthoedd teg 
offerynnau ariannol deilliadol a gofnodir fel asedau neu rwymedigaethau ynghyd â’u symiau tybiannol. 
Y swm tybiannol, a gofnodir fel gros, yw maint offeryn sylfaenol y contractau deilliadol. Mae’r symiau 
tybiannol yn nodi nifer y trafodiadau sy’n weddill ar ddiwedd y flwyddyn ac nid ydynt yn dangos risg 
marchnad na risg credyd.

Y Grŵp

Contract/swm tybiannol Gwerth teg

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Asedau deilliadol:

Cyfnewidiadau cyfradd llog 3,282.6 1,416.8 52.8 23.7

Cyfanswm yr asedau deilliadol cydnabyddedig 3,282.6 1,416.8 52.8 23.7

Rhwymedigaethau deilliadol:

Cyfnewidiadau cyfradd llog 2,755.4 4,950.9 24.7 106.2

Cyfanswm y rhwymedigaethau deilliadol 
cydnabyddedig

2,755.4 4,950.9 24.7 106.2

Y Gymdeithas

Contract/swm tybiannol Gwerth teg

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Asedau deilliadol:

Cyfnewidiadau cyfradd llog 3,560.7 2,265.1 50.1 23.6

Cyfanswm yr asedau deilliadol cydnabyddedig 3,560.7 2,265.1 50.1 23.6

Rhwymedigaethau deilliadol:

Cyfnewidiadau cyfradd llog 3,157.9 5,091.9 23.8 97.2

Cyfanswm y rhwymedigaethau deilliadol 
cydnabyddedig

3,157.9 5,091.9 23.8 97.2



132

D
AT

G
A

N
IA

D
A

U
 A

RI
A

N
N

O
L

Adeiladu eich dyfodolAdroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

Offerynnau ariannol deilliadol a ddelir neu a ddyroddir at ddibenion rhagfantoli
Yn rhan o’i ddull rheoli asedau a rhwymedigaethau, mae’r grŵp yn defnyddio deilliadau at ddibenion 
rhagfantoli economaidd er mwyn lleihau ei amlygiad i risgiau marchnad drwy ragfantoli offerynnau 
ariannol penodol. Pan fo’n bosibl, mae’r grŵp yn defnyddio cyfrifyddu ar sail rhagfantoli. Mae’r 
driniaeth gyfrifyddu a esbonnir yn nodyn 1 yn dibynnu ar natur yr eitem a ragfantolir a chydymffurfedd 
â meini prawf cyfrifyddu ar sail rhagfantoli IAS 39.

Deilliadau mewn perthnasoedd rhagfantoli economaidd
Wedi’u cynnwys yn y dosbarthiad hwn y mae unrhyw ddeilliadau a sefydlir gan y grŵp er mwyn 
rhagfantoli yn economaidd ei amlygiad at ddibenion rheoli risg nad ydynt wedi’u dynodi mewn 
perthnasoedd rhagfantoli gan nad ydynt yn bodloni meini prawf cyfrifyddu ar sail rhagfantoli IAS 39.

Mae’r tabl hwn yn dangos rhaniad y deilliadau rhwng y rhai hynny sydd mewn perthynas ragfantoli 
gwerth teg a’r rhai hynny sydd mewn perthynas ragfantoli economaidd, sydd wedi’u rhannu ymhellach 
yn ôl asedau a rhwymedigaethau deilliadol.

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Deilliadau
Cyfanswm y deilliadau mewn perthnasoedd 
rhagfantoli economaidd
Cyfnewidiadau cyfradd llog 266.2 370.7 946.8 1,360.1

Cyfanswm y deilliadau a ddefnyddir fel dulliau 
rhagfantoli gwerth teg
Cyfnewidiadau cyfradd llog 5,771.8 5,997.0 5,771.8 5,997.0
Asedau deilliadol mewn perthnasoedd rhagfantoli 
economaidd
Cyfnewidiadau cyfradd llog 200.7 - 200.7 -

Asedau deilliadol a ddefnyddir fel dulliau rhagfantoli 
gwerth teg
Cyfnewidiadau cyfradd llog 3,081.9 1,416.8 3,360.0 2,265.1
Rhwymedigaethau deilliadol mewn perthnasoedd 
rhagfantoli economaidd
Cyfnewidiadau cyfradd llog 65.5 370.7 65.5 370.7
Rhwymedigaethau deilliadol a ddefnyddir fel dulliau 
rhagfantoli gwerth teg
Cyfnewidiadau cyfradd llog 2,689.9 4,580.2 3,092.4 4,721.2
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15. Offerynnau ariannol deilliadol (parhad)

Mae’r tabl isod yn dangos dadansoddiad o’r symudiad gwerth teg yn yr eitemau sylfaenol wedi’u 
rhagfantoli rhwng perthnasoedd rhagfantoli micro, macro ac economaidd.

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020  
£m

2021  
£m

2020  
£m

Dulliau rhagfantoli gwerth teg (FV)
Dulliau rhagfantoli micro
Benthyciadau masnachol 104.1 112.9 104.1 112.9
Cyfanwerthu 300.0 300.0 300.0 300.0
Addasiad FV ar eitem (ased) wedi’i rhagfantoli 8.1 (1.7) 8.1 (1.7)
Addasiad FV ar eitem (rhwymedigaeth) wedi’i rhagfantoli (8.9) 5.2 (8.9) 5.2
Dulliau rhagfantoli macro
Benthyciadau preswyl a masnachol 4,670.0 4,456.0 4,670.0 4,456.0
Cynilion manwerthu 680.9 1,097.0 680.9 1,097.0
Addasiad FV ar eitem (ased) wedi’i rhagfantoli 111.8 (39.0) 111.8 (39.0)
Addasiad FV ar eitem (rhwymedigaeth) wedi’i rhagfantoli (5.4) 2.7 (5.4) 2.7
Addasiadau sylfaenol eraill
Amorteiddiad/terfyniadau (5.6) (7.2) (5.6) (7.2)

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020 
£m

2021  
£m

2020  
£m

Canlyniad strategaeth ragfantoli
Dull rhagfantoli micro - ased
Benthyciadau masnachol - eitemau wedi’u rhagfantoli 8.1 (1.7) 8.1 (1.7)
Benthyciadau masnachol - offerynnau wedi’u rhagfantoli (6.5) 3.3 (6.5) 3.3
Dull rhagfantoli micro - rhwymedigaeth
Cyfanwerthu - eitemau wedi’u rhagfantoli (8.9) 5.2 (8.9) 5.2
Cyfanwerthu - offerynnau wedi’u rhagfantoli 8.9 (5.2) 8.9 (5.2)
Dull rhagfantoli macro - ased
Benthyciadau preswyl a masnachol - eitemau wedi’u 
rhagfantoli

111.8 (39.0) 111.8 (39.0)

Benthyciadau preswyl a masnachol - offerynnau wedi’u 
rhagfantoli

(114.8) 46.1 (114.8) 46.1

Dull rhagfantoli macro - rhwymedigaeth
Cynilion manwerthu - eitemau wedi’u rhagfantoli (5.4) 2.7 (5.4) 2.7
Cynilion manwerthu - offerynnau wedi’u rhagfantoli 5.4 (2.9) 5.4 (2.9)
Eitemau wedi’u rhagfantoli’n economaidd
Amorteiddiad/terfyniadau (5.9) (7.2) (5.9) (7.2)
Offerynnau wedi’u rhagfantoli’n economaidd
Dad-ddynodi (0.3) (0.3) (0.3) (0.3)
Dulliau rhagfantoli economaidd - yn aros am ddynodiad (1.9) 2.1 (1.9) 2.1
Dulliau rhagfantoli economaidd - gwaranteiddio - - 10.4 (9.6)
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Dangosir enillion a cholledion gwerth teg y Gymdeithas yn y tabl blaenorol wedi’u rhannu yn ôl math y 
berthynas ragfantoli a pha un a oedd y symudiad gwerth teg yn gysylltiedig ag ased neu rwymedigaeth.

Dangosir deilliadau’r grŵp a’r Gymdeithas yn y tabl isod yn seiliedig ar y cyfnod sy’n weddill hyd  
at aeddfedrwydd ac wedyn yn ôl eu perthynas ragfantoli.

Y Grŵp 
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Llai nag  
1 mis

£m

Rhwng 1
a 3 mis

£m

Rhwng 3 a 
12 mis

£m

Rhwng 1
a 5 

mlynedd
£m

Mwy na 5 
mlynedd

£m

Cyfanswm

£m

Dulliau rhagfantoli gwerth teg - 
deilliadau
Dulliau rhagfantoli micro
Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - 2.2 11.1 30.4 72.7 116.4
Cyfnewidiadau cyfradd llog EMTN - - - 300.0 - 300.0
Dulliau rhagfantoli macro
Cyfnewidiadau cyfradd llog morgeisi 
manwerthu

21.0 213.0 992.0 3,294.0 65.0 4,585.0

Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - - 29.2 20.9 41.2 91.3
Cyfnewidiadau cyfradd llog cynilion 25.0 7.0 500.0 150.0 - 682.0

Dulliau rhagfantoli economaidd
Cyfnewidiadau cyfradd llog morgeisi 
manwerthu - - - 67.0 125.0 192.0

Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - - - - 21.3 21.3
Cyfnewidiadau cyfradd llog cynilion - - - 50.0 - 50.0

46.0 222.2 1,532.3 3,912.3 325.2 6,038.0

Y Gymdeithas  
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Llai nag 
1 mis

£m

Rhwng 1
a 3 mis

£m

Rhwng 3 a 
12 mis

£m

Rhwng 1
a 5 

mlynedd
£m

Mwy na 5 
mlynedd

£m

Cyfanswm

£m

Dulliau rhagfantoli gwerth teg - 
deilliadau
Dulliau rhagfantoli micro
Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - 2.2 11.1 30.4 72.7 116.4
Cyfnewidiadau cyfradd llog EMTN - - - 300.0 - 300.0
Dulliau rhagfantoli macro
Cyfnewidiadau cyfradd llog morgeisi 
manwerthu

21.0 213.0 992.0 3,294.0 65.0 4,585.0

Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - - 29.2 20.9 41.2 91.3
Cyfnewidiadau cyfradd llog cynilion 25.0 7.0 500.0 150.0 - 682.0

Dulliau rhagfantoli economaidd
Cyfnewidiadau cyfradd llog morgeisi 
manwerthu - - - 67.0 125.0 192.0

Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - - - - 21.3 21.3
Cyfnewidiadau cyfradd llog cynilion - - - 50.0 - 50.0
Cyfnewidiadau cyfradd llog 
gwaranteiddio - - 162.7 517.9 - 680.6

46.0 222.2 1,695.0 4,430.2 325.2 6,718.6
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15. Offerynnau ariannol deilliadol (parhad)

Y Grŵp 
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

Llai nag 
1 mis

£m

Rhwng 1
a 3 mis

£m

Rhwng 3 a 
12 mis

£m

Rhwng 1
a 5 

mlynedd
£m

Mwy na 5 
mlynedd

£m

Cyfanswm

£m

Dulliau rhagfantoli gwerth teg - 
deilliadau
Dulliau rhagfantoli micro
Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - - 5.7 48.4 76.4 130.5
Cyfnewidiadau cyfradd llog PIBS ac 
EMTN

- - - 300.0 - 300.0

Dulliau rhagfantoli macro
Cyfnewidiadau cyfradd llog morgeisi 
manwerthu

30.0 248.0 518.0 3,565.0 20.0 4,381.0

Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol 2.8 - 11.3 47.6 38.4 100.1
Cyfnewidiadau cyfradd llog cynilion 65.0 58.0 496.0 477.0 - 1,096.0

Dulliau rhagfantoli economaidd
Cyfnewidiadau cyfradd llog morgeisi 
manwerthu - - - 205.0 155.0 360.0

Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - - - - - -
Cyfnewidiadau cyfradd llog cynilion - - - - - -

97.8 306.0 1,031.0 4,643.0 289.8 6,367.6

Y Gymdeithas  
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

Llai nag 
1 mis

£m

Rhwng 1
a 3 mis

£m

Rhwng 3 a 
12 mis

£m

Rhwng 1
a 5 

mlynedd
£m

Mwy na 5 
mlynedd

£m

Cyfanswm

£m

Dulliau rhagfantoli gwerth teg - 
deilliadau
Dulliau rhagfantoli micro
Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - - 5.7 48.4 76.4 130.5
Cyfnewidiadau cyfradd llog PIBS ac 
EMTN

- - - 300.0 - 300.0

Dulliau rhagfantoli macro
Cyfnewidiadau cyfradd llog morgeisi 
manwerthu

30.0 248.0 518.0 3,565.0 20.0 4,381.0

Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol 2.8 - 11.3 47.6 38.4 100.1
Cyfnewidiadau cyfradd llog cynilion 65.0 58.0 496.0 477.0 - 1,096.0

Dulliau rhagfantoli economaidd
Cyfnewidiadau cyfradd llog morgeisi 
manwerthu - - - 205.0 155.0 360.0

Cyfnewidiadau cyfradd llog masnachol - - - - - -
Cyfnewidiadau cyfradd llog cynilion - - - - - -
Cyfnewidiadau cyfradd llog 
gwaranteiddio - - 141.0 848.3 - 989.3

97.8 306.0 1,172.0 5,491.3 289.8 7,356.9
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Diwygio’r Meincnod Cyfradd Llog
Trwy gydol y flwyddyn, mae’r rhaglen drosglwyddo LIBOR, wedi’i llywodraethu gan y Prif Swyddog 
Cyllid, wedi sicrhau bod y Gymdeithas yn trosglwyddo ei hamlygiadau LIBOR presennol, gan gynnwys 
benthyciadau Masnachol sy’n gysylltiedig â LIBOR, i gyfradd meincnodi arall erbyn diwedd 2021. Ar 
31ain o fis Rhagfyr 2021, dim ond dau o gyfnewidiadau sy’n gysylltiedig â LIBOR a £335.9 miliwn o 
fenthyciadau Masnachol sy’n gysylltiedig â LIBOR a geir. Bydd pob un o’r rhain un ai’n aeddfedu neu’n 
symud i gyfradd meincnodi arall yn ystod chwarter cyntaf 2022.

Contract/symiau tybiannol offerynnau ariannol  
a effeithir gan ddiwygio’r meincnod

Benthyciadau 
a blaensymiau 
i gwsmeriaid

Offerynnau ariannol  
deilliadol

Meincnod presennol Meincnod yn y dyfodol

GBP LIBOR Cyfradd sylfaenol Banc Lloegr 335.9 -

GBP LIBOR
Cyfartaledd Sterling Dros Nos 
wedi’i Fynegeio (SONIA)

- 4.8

(SONIA) 335.9 4.8
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Mae rhaniad y benthyciadau yng ngham 2 fesul rheswm am y cam fel a ganlyn:

Rheswm am y cam
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

%
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

%

Dirywiad yng ngradd y risg 99 93

30-60 diwrnod heibio’u dyddiad dyledus 1 7

16. Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021  
£m

2020  
£m

2021  
£m

2020  
£m

Wedi ei warantu’n llawn gan eiddo preswyl 8,637.2 8,835.4 8,528.0 8,691.9

Wedi ei warantu’n llawn gan dir 285.1 307.3 285.1 307.3

8,922.3 9,142.7 8,813.1 8,999.2

Darpariaeth ar gyfer colledion o ran lleihad mewn gwerth (17.8) (34.3) (14.7) (28.4)

Addasiadau Cyfradd Llog Gweithredol 13.5 17.3 11.2 13.8

Addasiad gwerth teg ar gyfer risg wedi ei rhagfantoli (34.7) 79.2 (34.7) 79.2

8,883.3 9,204.9 8,774.9 9,063.8

Gwasanaethau ariannol manwerthu a Benthyca personol gwarantedig 
Mae rhaniad y benthyciadau rhwng camau 1, 2 a 3 fel a ganlyn:

Cam
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

%
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

%

1 86 86

2 13 13

3 1 1

Mae rhaniad y benthyciadau yng ngham 2 fesul rheswm am y cam fel a ganlyn:

Rheswm am y cam
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

%
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

%

Dirywiad yng ngradd PD 96 93

30-60 diwrnod heibio’u dyddiad dyledus 3 7

Ymatal rhag blaen-gau - -

Masnachol 
Mae rhaniad y benthyciadau rhwng camau 1, 2 a 3 fel a ganlyn:

Cam
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

%
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

%

1 89 89

2 10 10

3 1 1
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17. Asedau dan lyffethair
Mae mentrau cyllid cyfanwerthu’r grŵp yn ei gwneud yn ofynnol i asedau penodol fod dan lyffethair, 
o bryd i’w gilydd, fel gwarant gyfochrog ar gyfer cyllid o’r fath. Ni cheir defnyddio asedau sydd wedi 
eu defnyddio yn y modd hwn at unrhyw ddiben arall. Mae prif fathau o asedau dan lyffethair y grŵp 
yn gysylltiedig â thrafodiadau cyllid gwarantedig a chytundebau gwerthu trydydd parti ac ail-brynu, 
ac mae asedau dan lyffethair yn codi hefyd o falansau gwarannau cyfochrog gormodol a chofnodi 
gwarannau cyfochrog arian parod. Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, roedd y gymhareb lyffethair yn 21.7% 
(31ain o fis Rhagfyr 2020: 22.7%). Diffinnir yr holl asedau eraill fel rhai heb fod dan lyffethair.

Dangosir dadansoddiad o asedau dan lyffethair a heb fod dan lyffethair y grŵp ar y fantolen ar 31ain 
o fis Rhagfyr 2021 a 2020 isod.

2021 2020

Dan lyffethair  
£m

Heb fod dan 
lyffethair  

£m

Dan lyffethair  
£m

Heb fod dan 
lyffethair  

£m
Arian parod mewn llaw a balansau 
gyda Banc Lloegr

- 1,645.8 - 1,438.5

Benthyciadau a blaensymiau i 
sefydliadau credyd

76.6 89.2 164.8 125.9

Gwarannau dyledion - 76.3 - 78.7

Offerynnau ariannol deilliadol - 52.8 - 23.7
Benthyciadau a blaensymiau i 
gwsmeriaid

2,291.1 6,592.2 2,354.7 6,850.2

Asedau eraill - 83.9 - 84.4

Cyfanswm 2,367.7 8,540.2 2,519.5 8,601.4

18. Darpariaeth ar gyfer colledion o ran lleihad mewn gwerth

Y Grŵp 2021
Manwerthu 

£m

Benthyca 
masnachol

£m

Benthyca personol 
gwarantedig

£m

Cyfanswm

£m

Benthyciadau newydd 0.8 1.4 - 2.2

Benthyciadau wedi’u setlo (1.7) (3.7) (0.6) (6.0)
Newidiadau yn y tybiaethau 
modelu

(1.7) - - (1.7)

Newidiadau yn ansawdd credyd (1.7) (7.0) (2.2) (10.9)

Effaith ar y fantolen 4.3 9.3 2.8 16.4

(Defnyddio)/adfer (0.5) (0.1) (0.4) (1.0)

Effaith ar y datganiad incwm 3.8 9.2 2.4 15.4
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18. Darpariaeth ar gyfer colledion o ran lleihad mewn gwerth (parhad)

Y Grŵp 2020
Manwerthu 

£m

Benthyca 
masnachol

£m

Benthyca personol 
gwarantedig

£m

Cyfanswm

£m

Benthyciadau newydd 1.0 0.6 - 1.6

Benthyciadau wedi’u setlo (1.0) (1.5) (0.6) (3.1)
Newidiadau yn y tybiaethau 
modelu

(0.6) - (0.8) (1.4)

Newidiadau yn ansawdd credyd 2.2 8.7 0.8 11.7

Effaith ar y fantolen (1.6) (7.8) 0.6 (8.8)

(Defnyddio)/adfer (0.4) 0.1 - (0.3)

Effaith ar y datganiad incwm (2.0) (7.7) 0.6 (9.1)

Roedd y ddarpariaeth ar gyfer colledion o ran lleihad mewn gwerth ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 yn 
cynnwys £17.8 miliwn ar gyfer lleihad mewn gwerth darpariaethau colled benthyciadau (2020: £34.3 
miliwn) ac £1.1 miliwn ar offerynnau dyledion eraill (2020: £0.9 miliwn). Cyfanswm y cwmpas ECL 
ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 oedd 0.14% (2020: 0.22%) o ran gwasanaethau ariannol manwerthu a 
benthyca personol gwarantedig a 0.72% o ran benthyca masnachol (2020: 1.95%). Mae’r newidiadau 
yn y tybiaethau modelu ar gyfer 2021 yn cynnwys y newidiadau modelu a’r PMAs a drafodwyd yn 
nodyn 2.

Hefyd, mae £0.4 miliwn (2020: £0.3 miliwn) wedi’i gynnwys yn y ddarpariaeth ar gyfer colledion 
lleihad mewn gwerth ar gyfer darpariaethau yn erbyn amlygiadau oddi ar y fantolen, sef cynigion 
morgeisi manwerthu ac ymrwymiadau benthyciadau a gontractiwyd ond na thalwyd ar draws y llyfrau 
benthyciadau manwerthu a masnachol.

Mae’r tablau canlynol yn dadansoddi’r symudiadau mewn balansau gros benthyciadau yn ystod y 
flwyddyn fesul cam. Mae’r gwahaniaeth rhwng balansau gros benthyciadau a ddangosir yn y tablau 
isod a benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid yn unol â’r fantolen yn ymwneud ag ymrwymiadau 
a balansau heb eu codi. Benthyciadau newydd yw’r rhai hynny a roddwyd yn ystod y flwyddyn a’u 
symudiadau rhwng y camau wedi hynny yn ystod y flwyddyn.

Y Grŵp 2021
Cam 1  

£m
Cam 2  

£m
Cam 3  

£m
Cyfanswm  

£m

Ar y 1af o fis Ionawr 2021 8,290.4 1,236.3 71.3 9,598.0

Trosglwyddiadau:

Trosglwyddiadau Cam 1 46.9 - - 46.9

Trosglwyddiadau Cam 2 - (59.6) - (59.6)

Trosglwyddiadau Cam 3 - - 12.7 12.7

Benthyciadau newydd 1,110.2 192.6 0.5 1,303.3

Benthyciadau wedi’u setlo 1,101.9 139.5 15.8 1,257.2

Ad-daliadau (2,486.2) (319.8) (33.3) (2,839.3)

Balans gros benthyciadau ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 8,063.2 1,189.0 67.0 9,319.2
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Y Gymdeithas 2021 Cam 1  
£m

Cam 2  
£m

Cam 3  
£m

Cyfanswm  
£m

Ar y 1af o fis Ionawr 2021 8,203.6 1,196.6 56.2 9,456.4
Trosglwyddiadau:
Trosglwyddiadau Cam 1 54.6 - - 54.6
Trosglwyddiadau Cam 2 - (66.0) - (66.0)
Trosglwyddiadau Cam 3 - - 11.4 11.4
Benthyciadau newydd 1,110.2 192.6 0.5 1,303.3
Benthyciadau wedi’u setlo 1,087.7 134.3 14.2 1,236.2
Ad-daliadau (2,449.9) (306.3) (29.3) (2,785.5)
Balans gros benthyciadau ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 8,006.2 1,151.2 53.0 9,210.4

Y Grŵp 2020 Cam 1  
£m

Cam 2  
£m

Cam 3  
£m

Cyfanswm  
£m

Ar y 1af o fis Ionawr 2020 8,792.0 655.7 49.2 9,496.9
Trosglwyddiadau:
Trosglwyddiadau Cam 1 (603.7) - - (603.7)
Trosglwyddiadau Cam 2 - 573.3 - 573.3
Trosglwyddiadau Cam 3 - - 30.4 30.4
Benthyciadau newydd 1,317.8 88.1 0.6 1,406.5
Benthyciadau wedi’u setlo (968.9) (51.4) (8.1) (1,028.4)
Ad-daliadau (246.8) (29.4) (0.8) (277.0)
Balans gros benthyciadau ar 31ain o fis Rhagfyr 2020 8,290.4 1,236.3 71.3 9,598.0

Y Gymdeithas 2020 Cam 1  
£m

Cam 2  
£m

Cam 3  
£m

Cyfanswm  
£m

Ar y 1af o fis Ionawr 2020 8,657.3 620.8 39.0 9,317.1
Trosglwyddiadau
Trosglwyddiadau Cam 1 (585.7) - - (585.7)
Trosglwyddiadau Cam 2 - 562.3 - 562.3
Trosglwyddiadau Cam 3 - - 23.5 23.5
Benthyciadau newydd 1,317.8 88.1 0.6 1,406.5
Benthyciadau wedi’u setlo (950.5) (48.2) (6.6) (1,005.3)
Ad-daliadau (235.3) (26.4) (0.3) (262.0)
Balans gros benthyciadau ar 31ain o fis Rhagfyr 2020 8,203.6 1,196.6 56.2 9,456.4

Mae’r tablau canlynol yn dadansoddi’r symudiadau mewn darpariaethau colled benthyciadau yn 
ystod y flwyddyn fesul cam.

Y Grŵp 2021
Cam 1

ECL 12 mis
£m

Cam 2  
ECL Oes

 £m

Cam 3  
ECL Oes

 £m

Cyfanswm
 

£m
Ar y 1af o fis Ionawr 2021 5.1 18.7 10.5 34.3
Trosglwyddiadau:
Trosglwyddiadau Cam 1 (2.7) - - (2.7)
Trosglwyddiadau Cam 2 - 1.1 - 1.1
Trosglwyddiadau Cam 3 - - 1.7 1.7
Benthyciadau newydd 0.6 1.5 0.1 2.2
Benthyciadau wedi’u setlo (0.8) (2.2) (3.1) (6.1)
Newidiadau yn ansawdd credyd 2.4 (9.9) (3.4) (10.9)
Newidiadau yn y tybiaethau modelu (1.5) (0.3) - (1.8)
Lwfans colled ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 3.1 8.9 5.8 17.8

18. Darpariaeth ar gyfer colledion o ran lleihad mewn gwerth (parhad)
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Y Gymdeithas 2021
Cam 1

ECL 12 mis
£m

Cam 2  
ECL Oes

 £m

Cam 3  
ECL Oes

 £m

Cyfanswm
 

£m
Ar y 1af o fis Ionawr 2021 5.1 16.9 6.4 28.4

Trosglwyddiadau:

Trosglwyddiadau Cam 1 (2.7) - - (2.7)

Trosglwyddiadau Cam 2 - 1.3 - 1.3

Trosglwyddiadau Cam 3 - - 1.4 1.4

Benthyciadau newydd 0.6 1.5 0.1 2.2

Benthyciadau wedi’u setlo (0.8) (1.9) (2.7) (5.4)

Newidiadau yn ansawdd credyd 2.4 (9.2) (1.9) (8.7)

Newidiadau yn y tybiaethau modelu (1.5) (0.3) - (1.8)

Lwfans colled ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 3.1 8.3 3.3 14.7

Y Grŵp 2020
Cam 1

ECL 12 mis
£m

Cam 2  
ECL Oes

 £m

Cam 3  
ECL Oes

 £m

Cyfanswm
 

£m
Ar y 1af o fis Ionawr 2020 3.7 15.8 6.1 25.6

Trosglwyddiadau:

Trosglwyddiadau Cam 1 (0.8) - - (0.8)

Trosglwyddiadau Cam 2 - 8.4 - 8.4

Trosglwyddiadau Cam 3 - - 4.7 4.7

Benthyciadau newydd 0.9 0.7 0.1 1.7

Benthyciadau wedi’u setlo (0.9) (1.4) (0.8) (3.1)

Newidiadau yn ansawdd credyd 1.1 (2.5) 0.6 (0.8)

Newidiadau yn y tybiaethau modelu 1.1 (2.3) (0.2) (1.4)

Lwfans colled ar 31ain o fis Rhagfyr 2020 5.1 18.7 10.5 34.3

Y Gymdeithas 2020
Cam 1

ECL 12 mis
£m

Cam 2  
ECL Oes

 £m

Cam 3  
ECL Oes

 £m

Cyfanswm
 

£m
Ar y 1af o fis Ionawr 2020 3.5 11.9 3.6 19.0

Trosglwyddiadau:

Trosglwyddiadau Cam 1 (0.8) - - (0.8)

Trosglwyddiadau Cam 2 - 8.9 - 8.9

Trosglwyddiadau Cam 3 - - 3.1 3.1

Benthyciadau newydd 0.9 0.7 0.1 1.7

Benthyciadau wedi’u setlo (0.8) (1.2) (0.5) (2.5)

Newidiadau yn ansawdd credyd 1.2 (1.9) 0.3 (0.4)

Newidiadau yn y tybiaethau modelu 1.1 (1.5) (0.2) (0.6)

Lwfans colled ar 31ain o fis Rhagfyr 2020 5.1 16.9 6.4 28.4



142

D
AT

G
A

N
IA

D
A

U
 A

RI
A

N
N

O
L

Adeiladu eich dyfodolAdroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021

Manwerthu a Benthyca personol 
gwarantedig

2021 2020

Swm ECL 
£m

Cwmpas 
%

Swm ECL 
£m

Cwmpas 
%

0.00% - 0.11% 0.9 0.02 - 0.01

0.11% - 0.17% 0.9 0.05 0.3 0.02

0.17% - 0.25% 0.7 0.06 0.6 0.03

0.25% - 0.41% 0.5 0.07 1.1 0.05

0.41% - 0.60% 0.3 0.08 1.0 0.09

0.60% - 0.88% 0.4 0.15 1.3 0.20

0.88% - 1.49% 0.4 0.27 2.0 0.50

1.49% - 2.96% 0.4 0.57 1.4 0.95

2.96% - 6.84% 0.3 1.15 0.6 1.26

6.84%+ 6.7 6.15 10.3 7.78

Cyfanswm 11.4 18.5

Mae’r tablau canlynol yn dangos dadansoddiad o’r colledion credyd disgwyliedig fesul band PD  
a’r cwmpas darpariaeth cyfartalog o fewn pob band PD ar 31ain o fis Rhagfyr 2021.

Benthyca masnachol

2021 2020

Swm ECL 
£m

Cwmpas 
%

Swm ECL 
£m

Cwmpas 
%

PD:

0.28% 0.1 0.1 0.2 0.1

0.56% 0.3 0.1 0.3 0.1

1.13% 0.8 0.3 0.9 0.3

2.25% 1.3 0.8 1.9 1.0

4.50% 1.8 3.1 2.7 3.7

9.00% 1.1 8.9 4.7 17.3

18.00% 0.1 3.0 0.5 8.5

36.00% 0.1 16.6 0.3 14.5

100.00% 0.9 11.3 4.4 32.3

Cyfanswm 6.4 15.8
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Mae’r modelau IFRS 9 yn cyfrifo colledion credyd disgwyliedig ar gyfer pob un o’r senarios ac yna yn 
defnyddio pwysoliadau cymharol y senarios economaidd sy’n edrych i’r dyfodol er mwyn creu allbwn 
wedi’i bwysoli ar gyfer pob model.

Mae’r senarios yn cynnwys y rhagolygon canlynol rhwng Rhagfyr 2022 a Rhagfyr 2026:

Twf Cynnyrch 
Domestig Gros 

%
Senario

Pwysoliad ar 31ain  
o fis Rhagfyr 2021

%
2022 2023 2024 2025 2026

Sylfaen 50 6.8 4.6 2.5 1.7 2.1

Uchaf 20 11.3 3.7 2.9 2.3 2.3

Isaf 23 (1.5) 5.3 2.9 2.2 2.1

Isaf difrifol 7 (3.8) 4.1 2.1 2.1 1.9

Cyfartaledd wedi’i bwysoli 5.1 4.5 2.7 2.0 2.1

Diweithdra 
(Absoliwt)

Senario
Pwysoliad ar 31ain  
o fis Rhagfyr 2021

%
2022 2023 2024 2025 2026

Sylfaen 50 4.7 4.4 4.4 4.5 4.5

Uchaf 20 3.9 3.3 3.5 3.8 4.0

Isaf 23 6.2 6.6 6.5 6.3 5.9

Isaf difrifol 7 7.2 7.5 7.2 7.1 6.6

Cyfartaledd wedi’i bwysoli 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9

Mynegai  
prisiau tai %

Senario
Pwysoliad ar 31ain  
o fis Rhagfyr 2021

%
2022 2023 2024 2025 2026

Sylfaen 50 3.4 6.0 5.2 3.7 2.0

Uchaf 20 14.2 8.5 4.8 2.1 0.7

Isaf 23 (9.8) (8.1) (1.9) 4.4 8.3

Isaf difrifol 7 (13.4) (10.3) (2.5) 4.3 7.7

Cyfartaledd wedi’i bwysoli 1.3 2.1 3.0 3.6 3.6

Roedd y senarios a’r pwysoliadau cyfatebol ar gyfer y cyfnod a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 
2020 fel a ganlyn:

Twf Cynnyrch 
Domestig Gros  

%
Senario

Pwysoliad ar 31ain  
o fis Rhagfyr 2020

%
2021 2022 2023 2024 2025

Sylfaen 32.5 8.8 8.0 5.1 2.8 2.5

Isaf 30.0 13.0 7.3 5.9 3.7 2.6

Isaf difrifol 23.0 4.7 8.3 5.1 3.1 2.6

Chwyddiant disymud 14.5 (0.1) 6.4 3.8 2.3 2.3

Cyfartaledd wedi’i bwysoli 7.8 7.6 5.2 3.1 2.5
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Mae’r modelau IFRS 9 yn cyfrifo colledion credyd disgwyliedig ar gyfer pob un o’r senarios ac yna yn 
defnyddio pwysoliadau cymharol y senarios economaidd sy’n edrych i’r dyfodol er mwyn creu allbwn 
wedi’i bwysoli ar gyfer pob model. Mae dadansoddiad sensitifrwydd wedi ei gynnal ar effaith pob 
senario economaidd. Mae’r tabl isod yn dangos ystod effaith colled credyd ddisgwyliedig rhwng y 
senario mwyaf optimistaidd a’r senario mwyaf difrifol. Ystod yr ECL yw’r gwahaniaeth rhwng defnyddio 
pwysoliad 100% i’r senario dirywiad mwyaf difrifol a’r senario mwyaf optimistaidd.

Portffolio
Uchaf

£m
Isaf difrifol

£m
Ystod ECL

£m

Gwasanaethau ariannol 
manwerthu

2.4 10.1 7.7

Benthyca personol gwarantedig 2.1 5.0 2.9

Benthyca masnachol 3.2 6.2 3.0

Diweithdra 
(Absoliwt)

Senario
Pwysoliad ar 31ain  
o fis Rhagfyr 2020

%
2021 2022 2023 2024 2025

Sylfaen 32.5 7.8 6.8 6.0 5.5 5.3

Uchaf 30.0 6.8 5.7 5.1 4.8 4.7

Isaf 23.0 8.8 8.0 7.0 6.3 5.9

Isaf difrifol 14.5 10.5 10.2 8.9 8.1 7.4

Cyfartaledd wedi’i bwysoli 8.1 7.3 6.4 5.9 5.6

Mynegai  
prisiau tai %

Senario
Pwysoliad ar 31ain  
o fis Rhagfyr 2020

%
2021 2022 2023 2024 2025

Sylfaen 32.5 (8.1) 2.3 6.9 6.7 4.1

Uchaf 30.0 (1.6) 7.5 6.7 5.8 4.0

Isaf 23.0 (12.5) 3.0 8.9 9.3 6.3

Isaf difrifol 14.5 (20.2) (3.9) 6.1 10.3 9.4

Cyfartaledd wedi’i bwysoli (8.9) 3.1 7.2 7.6 5.3

18. Darpariaeth ar gyfer colledion o ran lleihad mewn gwerth (parhad)
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19. Darpariaethau ar gyfer rhwymedigaethau

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021
£m

2020
£m

2021
£m

2020
£m

Ar y 1af o fis Ionawr 2.8 4.4 1.3 1.7

Taliad am y flwyddyn - 0.1 0.1 0.1

Rhyddhad yn ystod y flwyddyn (0.1) (1.7) (0.7) (0.5)

Ar 31ain o fis Rhagfyr 2.7 2.8 0.7 1.3

Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, roedd gan y grŵp ddarpariaeth o £2.7 miliwn (2020: £2.8 miliwn) ar gyfer 
hawliadau amrywiol. Mae hyn yn adlewyrchu amcangyfrif gorau’r rheolwyr o’r costau gofynnol i dalu’r 
rhwymedigaethau sy’n weddill ac mae’n ystyried:

• ymddygiad disgwyliedig cwsmeriaid;
• costau a ysgwyddir sy’n gysylltiedig â hawliadau cyfreithiol; ac
• asesiad diweddar o’r boblogaeth ag amlygiad sy’n weddill.

Er bod graddau sylweddol o ansicrwydd yn parhau o ran y gost yn y pen draw o dalu hawliadau 
cwsmeriaid, disgwylir y bydd balans y ddarpariaeth yn ddigon i dalu am unrhyw rwymedigaethau sy’n 
weddill. Bydd y ddarpariaeth yn parhau i gael ei monitro a bydd tueddiadau ac ymddygiad cwsmeriaid 
yn cael eu dadansoddi er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau i fod yn briodol.

20. Buddsoddiadau mewn sefydliadau is-gwmni

Y Gymdeithas

2021
£m

2020
£m

Cyfranddaliadau mewn sefydliadau is-gwmni 0.1 0.1

Benthyciadau i sefydliadau is-gwmni - 23.9

0.1 24.0

Y Gymdeithas

2021
£m

2020
£m

Arian parod dros ben a dderbyniwyd gan is-gwmnïau 16.0 -

16.0 -

Sefydliadau is-gwmni

Cyfranddaliadau
£m

Benthyciadau
£m

Symudiad o ran buddsoddiadau mewn sefydliadau is-gwmni:

Ar y 1af o fis Ionawr 2021 0.1 23.9

Ad-daliad benthyciad - (23.9)

Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 0.1 -
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Man 
cofrestru

Prif weithgaredd Dosbarth y 
cyfranddaliadau 

a ddelir 

Buddiant y 
Gymdeithas 

Uniongyrchol 
neu 

anuniongyrchol

Nemo Personal 
Finance Limited

Cymru 
a Lloegr

Benthyca personol 
gwarantedig

Cyffredin 100% Uniongyrchol

Principality Mortgage 
and Insurance 
Services Limited

Cymru 
a Lloegr

Darparu cyngor 
morgeisi a chyngor 

ariannol
Cyffredin 100% Uniongyrchol

Principality Covered 
Bond LLP

Cymru 
a Lloegr

Bondiau 
gwarantedig LLP

Cyffredin 100% Uniongyrchol

Mae Cymdeithas Adeiladu Principality yn cyfuno cyfryngau cyllid Friary No.4 Plc, Friary No.5 Plc 
a Friary No.6 Plc yng nghyfrifon y grŵp. Nid yw’r cwmnïau hyn yn eiddo i’r Gymdeithas yn gyfan 
gwbl ond mae’r Gymdeithas yn cadw y rhan fwyaf o’r holl risg a’r enillion o’r asedau, ac felly nid yw 
buddiannau’r Gymdeithas yn yr endidau hyn, mewn gwirionedd, yn ddim gwahanol i’r hyn a fyddent 
pe byddent yn sefydliadau is-gwmni a ddelir 100% ac o ganlyniad maent wedi eu cyfuno yng 
nghyfrifon y grŵp. Ad-dalwyd yr holl gyllid sy’n weddill drwy Friary No.3 PLC ym mis Ionawr 2021  
ac mae’r endid wedi ei ddiddymu bellach.

Mae’r Gymdeithas yn parhau i fod yn rhan o ddatblygiad Pont Elái, cynllun sydd â’r nod o ddarparu 
datblygiad o 800 o dai ar safle tir llwyd yng Nghaerdydd, a’r rheini’n gymysgedd o aneddiadau 
fforddiadwy, cymdeithasol a phreifat wedi eu hariannu yn y pen draw gan y marchnadoedd cyfalaf. 
Daeth Ely Bridge Development Company Limited yn gwmni corfforedig ar 28ain o fis Mawrth 2012. 
Mae’n gwmni dielw, cyfyngedig drwy warant. Nid oes gan y Gymdeithas unrhyw fuddiant llesiannol  
yn y cwmni ond mae wedi cytuno i gyfrannu £1 at asedau’r cwmni pe byddai’n cael ei ddirwyn i ben.

Mae’r Gymdeithas hefyd yn dal 100% o gyfalaf cyfranddaliadau cyffredin y sefydliadau is-gwmni 
canlynol. Nid oes un o’r is-gwmnïau a restrir isod wedi ymgymryd ag unrhyw fusnes yn ystod y 
flwyddyn. Ymgorfforwyd yr holl is-gwmnïau yn y Deyrnas Unedig yn y cyfeiriad cofrestredig sef  
Tŷ Principality, The Friary, Caerdydd, CF10 3FA.

Mae gan y Gymdeithas y sefydliadau is-gwmni canlynol a weithredodd yn y Deyrnas Unedig yn ystod 
y flwyddyn ac a gynhwysir yng nghyfrifon y grŵp:

Energy Assess Wales Limited
Home Information Pack Wales Limited
Principality Limited
Principality Asset Management Limited
Principality Bank Limited
Principality Direct Limited
Principality Estate Agency Limited
Principality Financial Management Limited
Principality Group Limited
Principality Homes Limited
Principality (IFA Services) Limited
Principalty Independant Financial Advisors Limited
Principality Life Assurance Services Limited

Principality (Life & Pensions) Limited
Principality Mortgage Corporation Limited
Principality Personal Loans Limited
Principality Property Development Services  
Limited

Principality Property Sales Limited
Principality Property Services Limited
Principality Property Solutions Limited
Principality Surveyors Home Condition Report 
Limited

Principality Surveyors Limited
Principality Syndicated Loans Limited
The Principality Home Information Pack Limited
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22. Eiddo, offer trwm a chyfarpar

2021

Asedau hawl eu 
defnyddio

Tir ac adeiladau
Offer, gosodiadau 

ffitiadau a 
cherbydau 

Cyfanswm

Y Grŵp 
£m

Y  
Gymdeithas  

£m

Y Grŵp 
£m

Y  
Gymdeithas  

£m

Y Grŵp 
£m

Y  
Gymdeithas  

£m

Y Grŵp 
£m

Y  
Gymdeithas 

£m
Cost:
Ar y 1af o fis Ionawr 2021 8.1 8.1 54.5 53.4 40.5 40.5 103.1 102.0
Ychwanegiadau 0.3 0.3 5.0 5.0 2.6 2.6 7.9 7.9
Gwarediadau - - (0.4) (0.4) - - (0.4) (0.4)
Ar 31ain o fis Rhagfyr 
2021

8.4 8.4 59.1 58.0 43.1 43.1 110.6 109.5

Dibrisiant:
Ar y 1af o fis Ionawr 2021 2.0 2.0 35.5 35.0 29.1 29.1 66.6 66.1
Taliad am y flwyddyn 1.0 1.0 1.2 1.2 4.1 4.1 6.3 6.3
Lleihad mewn gwerth  
yn ystod y flwyddyn

- - 1.5 1.5 - - 1.5 1.5

Gwarediadau - - (0.4) (0.4) - - (0.4) (0.4)
Ar 31ain o fis Rhagfyr 
2021

3.0 3.0 37.8 37.3 33.2 33.2 74.0 73.5

Swm net ar bapur:
Ar 31ain o fis Rhagfyr 
2021

5.4 5.4 21.3 20.7 9.9 9.9 36.6 36.0

Ar 31ain o fis Rhagfyr 
2020

6.1 6.1 19.0 18.4 11.4 11.4 36.5 35.9

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021
£m

2020
£m

Cost:

Ar y 1af o fis Ionawr 35.4 25.7

Ychwanegiadau 5.7 9.7

Lleihad mewn gwerth (1.0) -

Ar 31ain o fis Rhagfyr 40.1 35.4

Amorteiddiad:

Ar y 1af o fis Ionawr 10.0 8.2

Taliad am y flwyddyn 4.1 1.8

Ar 31ain o fis Rhagfyr 14.1 10.0

Swm net ar bapur:

Ar 31ain o fis Rhagfyr 26.0 25.4

21. Asedau anniriaethol

Mae’r feddalwedd cyfrifiadur a gyfalafwyd yn ystod y flwyddyn yn ymwneud â rhaglen weddnewid y 
grŵp a’r buddsoddiad cysylltiedig mewn technoleg. Mae cyfanswm y gost ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 
yn cynnwys £8.3 miliwn (2020: £3.6 miliwn) o asedau yn ystod y cyfnod adeiladu nad ydynt hyd yn 
hyn yn barod i’w defnyddio ac felly nid oes unrhyw amorteiddiad wedi’i godi yn eu herbyn.
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Eiddo buddsoddi

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 
£m

2020 
£m

Cost:

Ar y 1af o fis Ionawr 13.2 13.3

Ychwanegiadau 0.2 -

Gwarediadau (0.5) (0.1)

Ar 31ain o fis Rhagfyr 12.9 13.2

Dibrisiant:

Ar y 1af o fis Ionawr 6.7 6.4

Taliad am y flwyddyn 0.4 0.3

Gwarediadau (0.4) -

Ar 31ain o fis Rhagfyr 6.7 6.7

Swm net ar bapur:

Ar 31ain o fis Rhagfyr 6.2 6.5

2020

Asedau hawl eu 
defnyddio

Tir ac adeiladau
Offer, gosodiadau 

ffitiadau a 
cherbydau 

Cyfanswm

Y Grŵp 
£m

Y  
Gymdeithas  

£m

Y Grŵp 
£m

Y  
Gymdeithas  

£m

Y Grŵp 
£m

Y  
Gymdeithas  

£m

Y Grŵp 
£m

Y  
Gymdeithas 

£m

Cost:

Ar y 1af o fis Ionawr 
2020

6.4 6.2 54.2 53.1 41.6 34.2 102.2 93.5

Ychwanegiadau 1.9 1.9 0.3 0.3 6.4 6.4 8.6 8.6

Gwarediadau (0.2) - - - (7.5) (0.1) (7.7) (0.1)

Ar 31ain o fis Rhagfyr 
2020

8.1 8.1 54.5 53.4 40.5 40.5 103.1 102.0

Dibrisiant:

Ar y 1af o fis Ionawr 
2020

1.1 1.0 33.8 33.3 32.4 25.0 67.3 59.3

Taliad am y flwyddyn 1.0 1.0 1.7 1.7 4.2 4.2 6.9 6.9

Lleihad mewn gwerth 
yn ystod y flwyddyn

- - - - - - - -

Gwarediadau (0.1) - - - (7.5) (0.1) (7.6) (0.1)

Ar 31ain o fis Rhagfyr 
2020

2.0 2.0 35.5 35.0 29.1 29.1 66.6 66.1

Swm net ar bapur:

Ar 31ain o fis Rhagfyr 
2020

6.1 6.1 19.0 18.4 11.4 11.4 36.5 35.9

Ar 31ain o fis Rhagfyr 
2019

5.3 5.2 20.4 19.8 9.2 9.2 34.9 34.2

22. Eiddo, offer trwm a chyfarpar (parhad)
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Mae £4.9 miliwn (2020: £0.5 miliwn) wedi’i gynnwys mewn ychwanegiadau tir ac adeiladau oherwydd 
asedau sydd wrthi’n cael eu hadeiladu. Ac eithrio eiddo buddsoddi, defnyddir yr holl eiddo gan y grŵp.

Bob blwyddyn, mae Principality yn cyflogi trydydd parti annibynnol i gynnal yr holl brisiadau o dir ac 
adeiladau. Penodir prisiwr drwy broses dendro drylwyr sy’n cynnwys asesu cymwysterau perthnasol y 
prisiwr i sicrhau ei fod yn gymwys ac yn annibynnol.

Cymharwyd y prisiadau â’r gwerthoedd net ar bapur i asesu a ddylai ased fod â lleihad mewn gwerth. 
Canfuwyd bod Tŷ Principality a swyddfeydd y Friary â phrisiadau is na’u gwerth net ar bapur. Gan 
mai’r cynllun hirdymor ar gyfer y Friary yw gosod y swyddfeydd ar brydles, gellid ystyried y prisiad ar 
y farchnad yr amcangyfrif mwyaf priodol o swm adferadwy y Friary, ac felly mae gwerth £1.4 miliwn o 
leihad mewn gwerth wedi’i gydnabod yn erbyn y Friary.

Fodd bynnag, gan fod Tŷ Principality yn hanfodol i gynlluniau gweithredu hirdymor y Gymdeithas mae 
ei werth mewn defnydd yn amcangyfrif mwy priodol o’i swm adferadwy. Mae gwerth mewn defnydd 
Tŷ Principality wedi ei fesur yn sylweddol uwch na’i brisiad yn y farchnad, ac felly ni ystyriwyd bod 
darpariaeth lleihad mewn gwerth yn angenrheidiol.

Ni fu unrhyw ddarpariaethau lleihad mewn gwerth yn ystod 2020.

Gwerth teg eiddo buddsoddi ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 yw £11.5 miliwn (2020: £11.3 miliwn).

24. Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd

23. Cyfranddaliadau

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 1,296.2 1,026.2 1,622.1 1,601.3

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 
£m

2020 
£m

Delir gan unigolion 7,941.7 8,179.6
Cyfranddaliadau eraill 3.2 3.6
Addasiad gwerth teg ar gyfer risg wedi ei rhagfantoli (1.1) 4.2

7,943.8 8,187.4

Mae £30.6 miliwn o warant gyfochrog a gedwir o dan gytundebau Atodiad Cymorth Credyd (CSA) 
wedi ei chynnwys yn y symiau uchod (2020: £8.5 miliwn).

25. Gwarannau dyledion a ddyroddwyd

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Uwch ddyled anwarantedig 298.4 307.0 298.4 307.0
Gwarannau a gefnogir gan forgeisi preswyl 397.6 665.6 - -

696.0 972.6 298.4 307.0
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26. Rhwymedigaethau eraill

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Treth arall a nawdd cymdeithasol 1.2 1.0 1.2 1.0

Rhwymedigaethau prydlesau 5.7 6.1 5.7 6.1

Credydwyr eraill 4.4 10.0 4.4 10.0

11.3 17.1 11.3 17.1

Dangosir proffil aeddfedrwydd heb ddisgownt taliadau prydlesau ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 isod:

2021 Y Grŵp
Eiddo 
£m

Ceir 
£m

Prydles TG 
£m

Cyfanswm 
£m

Blwyddyn 1 0.9 0.1 0.1 1.1

Blwyddyn 2 0.8 0.1 - 0.9

Blwyddyn 3 0.8 - - 0.8

Blwyddyn 4 0.7 - - 0.7

Blwyddyn 5 0.6 - - 0.6

Mwy na 5 mlynedd 2.2 - - 2.2

Cyfanswm 6.0 0.2 0.1 6.3

27. Treth ohiriedig

Mae’r symudiad mewn treth ohiriedig net fel a ganlyn:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Ar y 1af o fis Ionawr 0.7 0.6 0.6 0.7

Taliad datganiad incwm (2.5) 0.3 (2.4) 0.1

Datganiad o daliad incwm cynhwysol arall (1.3) (0.2) (1.3) (0.2)

Ar 31ain o fis Rhagfyr (3.1) 0.7 (3.1) 0.6

2020 Y Grŵp
Eiddo 
£m

Ceir 
£m

Prydles TG 
£m

Cyfanswm 
£m

Blwyddyn 1 0.9 0.1 0.1 1.1

Blwyddyn 2 0.8 0.1 - 0.9

Blwyddyn 3 0.8 - - 0.8

Blwyddyn 4 0.8 - - 0.8

Blwyddyn 5 0.8 - - 0.8

Mwy na 5 mlynedd 2.6 - - 2.6

Cyfanswm 6.7 0.2 0.1 7.0

Dangosir proffil aeddfedrwydd heb ddisgownt taliadau prydlesau ar 31ain o fis Rhagfyr 2020 isod:
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Mae’r dreth ohiriedig (tâl)/credyd yn y datganiad incwm yn cynnwys y gwahaniaethau dros dro canlynol:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Dibrisiant treth wedi ei gyflymu 1.1 (0.2) 1.1 (0.1)
Anwadalrwydd gwerth teg ar offerynnau ariannol 
mewn endidau gwaranteiddio

(2.6) 0.2 (2.6) 0.2

Symudiadau eraill (1.0) 0.3 (1.0) -

(2.5) 0.3 (2.5) 0.1

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Asedau treth ohiriedig
Dibrisiant treth wedi ei gyflymu 1.7 0.7 1.6 0.5
Gwahaniaethau dros dro eraill 0.6 1.6 0.6 1.7

2.3 2.3 2.2 2.2
Rhwymedigaethau treth ohiriedig
Gwahaniaethau dros dro eraill (5.4) (1.7) (5.3) (1.5)

(5.4) (1.7) (5.3) (1.5)

27. Treth ohiriedig (parhad)

Gellir priodoli’r asedau a rhwymedigaethau treth ohiriedig i’r eitemau canlynol:

Bydd y gyfradd treth gorfforaeth o’r 1af o fis Ebrill 2022 yn aros ar 19% ond bydd y gyfradd yn cynyddu 
i 25% o’r 1af o fis Ebrill 2023. Gan y disgwylir i asedau a rhwymedigaethau treth ohiriedig, gan fwyaf, 
ddirwyn i ben ar ôl y newid yn y gyfradd, mae’r dreth ohiriedig wedi’i chyfrifo ar 25%.

Mae’r datganiad o incwm cynhwysfawr arall yn cynnwys colled treth ohiriedig o £1.0 miliwn (2020: 
enillion o £1.1 miliwn) sy’n deillio o enillion actiwaraidd ar ymrwymiadau buddion ymddeol. Nid yw’r 
taliad a adlewyrchir yn y datganiad incwm yn un perthnasol.
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28. Ymrwymiadau ariannol a rhwymedigaethau digwyddiadol 

a) Darpariaethau eraill ar gyfer rhwymedigaethau a thaliadau
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, mae gan y grŵp ddarpariaeth o £2.7 miliwn (2020: £2.8 miliwn), sy’n 
adlewyrchu amcangyfrif gorau’r rheolwyr o’r costau gofynnol i setlo’r rhwymedigaethau sy’n weddill  
ac mae’n ystyried:

• ymddygiad disgwyliedig cwsmeriaid;
• costau a ysgwyddir yn gysylltiedig â hawliadau cyfreithiol; ac
• asesiad wedi’i ddiweddaru o’r boblogaeth sy’n agored sy’n weddill.

Er bod ansicrwydd sylweddol yn parhau o ran cost setlo hawliadau cwsmeriaid yn y pen draw, 
disgwylir y bydd balans y ddarpariaeth yn ddigon i dalu am unrhyw rwymedigaethau sy’n weddill. 
Bydd y ddarpariaeth yn parhau i gael ei monitro a bydd tueddiadau ac ymddygiad cwsmeriaid yn 
parhau i gael eu dadansoddi er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau i fod yn briodol.

b) Incwm dyledus o dan brydlesau gweithredu na ellir eu canslo:
Enillwyd incwm eiddo rhenti yn ystod y flwyddyn o £0.6 miliwn (2020: £0.6 miliwn). Ar ddyddiad y 
datganiad o’r sefyllfa ariannol, roedd y Gymdeithas wedi contractio â thenantiaid ar gyfer y taliadau 
prydlesau gofynnol canlynol yn y dyfodol: 

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 
£m

2020 
£m

Yn ddyledus o fewn blwyddyn 0.7 0.8

Yn ddyledus rhwng dwy a phum mlynedd 3.2 3.4

Yn ddyledus ar ôl pum mlynedd 5.1 5.6

9.0 9.8

c) Ymrwymiadau cyfalaf:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Gwariant cyfalaf lle ceir contract ar ei gyfer ond na 
ddarparwyd ar ei gyfer

7.2 3.9 7.2 3.9

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Ymrwymiadau benthyciadau lle ceir contract ar eu cyfer 
ond na chawsant eu talu

129.9 112.2 129.9 112.2

ch) Ymrwymiadau benthyciadau: 

 
Ar 28ain o fis Ionawr 2011, caniatawyd prydles 25 mlynedd i Travelodge Hotels Limited ar gyfer lloriau 
un i bedwar o Adeiladau Principality.
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Y Grŵp 
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Yn ôl cost 
wedi’i 

hamorteiddio 
£m

Gwerth teg 
trwy OCI 

 
£m 

Gwerth teg 
trwy elw a 

cholled 
£m 

Cyfanswm 
 
 

£m

Asedau’r Grŵp
Arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc 
Lloegr

1,645.8 - - 1,645.8

Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd 165.8 - - 165.8

Gwarannau dyledion - 76.3 - 76.3

Offerynnau ariannol deilliadol - - 52.8 52.8

Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid 8,883.3 - - 8,883.3

Cyfanswm yr asedau ariannol 10,694.9 76.3 52.8 10,824.0

Cyfanswm yr asedau nad ydynt yn ariannol 83.9

Cyfanswm asedau’r Grŵp 10,907.9

Rhwymedigaethau’r Grŵp

Cyfranddaliadau 7,943.8 - - 7,943.8

Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 1,294.3 - 1.9 1,296.2

Symiau sy’n ddyledus i gwsmeriaid eraill 270.1 - - 270.1

Gwarannau dyledion a ddyroddwyd 697.9 - (1.9) 696.0

Offerynnau ariannol deilliadol - - 24.7 24.7

Cyfanswm y rhwymedigaethau ariannol 10,206.1 - 24.7 10,230.8
Cyfanswm y rhwymedigaethau nad ydynt yn 
ariannol

30.8

Cronfa gyffredinol wrth gefn a chronfeydd wrth 
gefn eraill

646.3

Cyfanswm cronfeydd wrth gefn a 
rhwymedigaethau’r Grŵp

10,907.9

29. Offerynnau ariannol

Categorïau offerynnau ariannol
Mesurir asedau a rhwymedigaethau ariannol ar sail barhaus naill ai yn ôl gwerth teg neu yn ôl cost wedi’i 
hamorteiddio.

Mae’r nodyn ar bolisïau cyfrifyddu yn disgrifio sut y mesurir y dosbarthiadau o offerynnau ariannol, a sut 
y cydnabyddir incwm a threuliau, gan gynnwys enillion a cholledion gwerth teg. Mae’r tablau canlynol yn 
dadansoddi’r asedau a’r rhwymedigaethau ariannol yn y datganiad o’r sefyllfa ariannol yn ôl dosbarth yr 
offeryn ariannol y’u neilltuir iddo, ac yn ôl y sail a ddefnyddir ar gyfer mesur.
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Y Gymdeithas  
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Yn ôl cost 
wedi’i 

hamorteiddio 
£m

Gwerth teg 
trwy OCI 

 
£m 

Gwerth teg 
trwy elw a 

cholled 
£m 

Cyfanswm 
 
 

£m

Asedau’r Gymdeithas
Arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc 
Lloegr

1,645.8 - - 1,645.8

Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd 93.7 - - 93.7

Gwarannau dyledion - 76.3 - 76.3

Offerynnau ariannol deilliadol - - 50.1 50.1

Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid 8,774.9 - - 8,774.9
Benthyciadau i is-gwmnïau a buddsoddiadau 
ynddynt

0.1 - - 0.1

Cyfanswm yr asedau ariannol 10,514.5 76.3 50.1 10,640.9

Cyfanswm yr asedau nad ydynt yn ariannol 83.2

Cyfanswm asedau’r Gymdeithas 10,724.1

Rhwymedigaethau’r Gymdeithas:

Cyfranddaliadau 7,943.8 - - 7,943.8

Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 1,620.3 - 1.9 1,622.1

Symiau sy’n ddyledus i gwsmeriaid eraill 270.1 - - 270.1

Gwarannau dyledion a ddyroddwyd 300.3 - (1.9) 298.4

Offerynnau ariannol deilliadol - - 23.8 23.8

Benthyciadau gan is-gwmnïau 16.0 - - 16.0

Cyfanswm y rhwymedigaethau ariannol 10,150.5 - 23.8 10,174.2
Cyfanswm y rhwymedigaethau nad ydynt yn 
ariannol

28.2

Cronfa gyffredinol wrth gefn a chronfeydd wrth 
gefn eraill

521.7

Cyfanswm cronfeydd wrth gefn a 
rhwymedigaethau’r Gymdeithas

10,724.1

29. Offerynnau ariannol (parhad)

Categorïau offerynnau ariannol (parhad)
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Y Grŵp 
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

Yn ôl cost 
wedi’i 

hamorteiddio 
£m

Gwerth teg 
trwy OCI 

 
£m 

Gwerth teg 
trwy elw a 

cholled 
£m 

Cyfanswm 
 
 

£m

Asedau’r Grŵp:
Arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc 
Lloegr

1,438.5 - - 1,438.5

Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd 290.7 - - 290.7

Gwarannau dyledion - 78.7 - 78.7

Offerynnau ariannol deilliadol - - 23.7 23.7

Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid 9,204.9 - - 9,204.9

Cyfanswm yr asedau ariannol 10,934.1 78.7 23.7 11,036.5

Cyfanswm yr asedau nad ydynt yn ariannol 84.4

Cyfanswm asedau’r Grŵp 11,120.9

Rhwymedigaethau’r Grŵp

Cyfranddaliadau 8,187.4 - - 8,187.4

Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 1,024.4 - 1.9 1,026.2

Symiau sy’n ddyledus i gwsmeriaid eraill 201.3 - - 201.3

Gwarannau dyledion a ddyroddwyd 965.6 - 7.0 972.6

Offerynnau ariannol deilliadol - - 106.2 106.2

Cyfanswm y rhwymedigaethau ariannol 10,378.7 - 115.0 10,493.7
Cyfanswm y rhwymedigaethau nad ydynt yn 
ariannol

32.6

Cronfa gyffredinol wrth gefn a chronfeydd wrth 
gefn eraill

594.6

Cyfanswm cronfeydd wrth gefn a 
rhwymedigaethau’r Grŵp

11,120.9
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Y Gymdeithas  
Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

Yn ôl cost 
wedi’i 

hamorteiddio 
£m

Gwerth teg 
trwy OCI 

 
£m 

Gwerth teg 
trwy elw a 

cholled 
£m 

Cyfanswm 
 
 

£m

Asedau’r Gymdeithas:
Arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc 
Lloegr

1,438.5 - - 1,438.5

Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd 199.3 - - 199.3

Gwarannau dyledion - 78.7 - 78.7

Offerynnau ariannol deilliadol - - 23.6 23.6

Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid 9,063.8 - - 9,063.8
Benthyciadau i is-gwmnïau a buddsoddiadau 
ynddynt

24.0 - - 24.0

Cyfanswm yr asedau ariannol 10,725.6 78.7 23.6 10,827.9

Cyfanswm yr asedau nad ydynt yn ariannol 83.7

Cyfanswm asedau’r Gymdeithas 10,911.6

Rhwymedigaethau’r Gymdeithas:

Cyfranddaliadau 8,187.4 - - 8,187.4

Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 1,599.4 - 1.9 1,601.3

Symiau sy’n ddyledus i gwsmeriaid eraill 201.3 - - 201.3

Gwarannau dyledion a ddyroddwyd 300.0 - 7.0 307.0

Offerynnau ariannol deilliadol - - 97.2 97.2

Cyfanswm y rhwymedigaethau ariannol 10,288.1 - 106.1 10,394.2
Cyfanswm y rhwymedigaethau nad ydynt yn 
ariannol

29.4

Cronfa gyffredinol wrth gefn a chronfeydd wrth 
gefn eraill

488.0

Cyfanswm cronfeydd wrth gefn a 
rhwymedigaethau’r Gymdeithas

10,911.6

29. Offerynnau ariannol (parhad)

Categorïau offerynnau ariannol (parhad)
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Gwerthoedd cario a gwerthoedd teg 
Mae’r tabl isod yn cymharu gwerthoedd cario a gwerthoedd teg offerynnau ariannol y grŵp a’r 
Gymdeithas yn ôl categori. Fe’i hategir gan esboniad o’r dulliau a ddefnyddir i bennu gwerth teg.

Nodyn

2021 2020

Gwerth 
cario  
£m

Gwerth 
teg  
£m

Gwerth 
cario  
£m

Gwerth 
teg  
£m

Asedau’r Grŵp:
Arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc 
Lloegr i. 1,645.8 1,645.8 1,438.5 1,438.5

Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd ii. 165.8 173.2 290.7 298.2
Gwarannau dyledion iii. 76.3 76.3 78.7 78.7
Offerynnau ariannol deilliadol iv. 52.8 52.8 23.7 23.7
Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid v. 8,883.3 9,019.1 9,204.9 9,199.4

10,824.0 10,967.2 11,036.5 11,038.5
Rhwymedigaethau’r Grŵp
Cyfranddaliadau vii. 7,943.8 7,961.5 8,187.4 8,173.2
Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd viii. 1,296.2 1,296.2 1,026.2 1,026.2
Symiau sy’n ddyledus i gwsmeriaid eraill viii. 270.1 270.1 201.3 201.3
Gwarannau dyledion a ddyroddwyd ix. 696.0 702.3 972.6 984.9
Offerynnau ariannol deilliadol iv. 24.7 24.7 106.2 106.2

10,230.8 10,254.8 10,493.7 10,491.8

Nodyn

2021 2020

Gwerth 
cario  
£m

Gwerth 
teg  
£m

Gwerth 
cario  
£m

Gwerth 
teg  
£m

Asedau’r Gymdeithas:
Arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc 
Lloegr i. 1,645.8 1,645.8 1,438.5 1,438.5

Benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd ii. 93.7 93.7 199.3 199.3
Gwarannau dyledion iii. 76.3 76.3 78.7 78.7
Offerynnau ariannol deilliadol iv. 50.1 50.1 23.6 23.6
Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid v. 8,774.9 8,909.4 9,063.8 9,057.2
Benthyciadau a blaensymiau i is-gwmnïau vi. 0.1 0.1 24.0 24.0

10,640.9 10,775.4 10,827.9 10,821.3
Rhwymedigaethau’r Gymdeithas:
Cyfranddaliadau vii. 7,943.8 7,961.5 8,187.4 8,173.2
Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd viii. 1,622.1 1,622.2 1,601.3 1,601.3
Symiau sy’n ddyledus i gwsmeriaid eraill viii. 270.1 270.1 201.3 201.3
Gwarannau dyledion a ddyroddwyd ix. 298.4 303.8 307.0 317.5
Offerynnau ariannol deilliadol iv. 23.8 23.8 97.2 97.2
Benthyciadau gan is-gwmnïau ix. 16.0 16.0 - -

10,174.2 10,197.4 10,394.2 10,390.5
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Gwerth teg yw’r swm y gellid cyfnewid ased amdano neu ei bennu wrth setlo rhwymedigaeth rhwng 
partïon hysbys a bodlon mewn trafodiadau hyd braich. Defnyddiwyd y dulliau a’r tybiaethau canlynol 
wrth bennu gwerth teg:

i)  Tybir bod swm cario o arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc Lloegr yn cyfateb i werth 
teg. Delir balansau ar gost wedi’i hamorteiddio.

ii)  Tybir bod swm cario benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd ag aeddfedrwydd o lai na 
12 mis yn cyfateb i’w gwerth teg. Ystyrir balansau yn eitem Lefel 2 o fewn yr hierarchaeth ar gyfer 
datgeliadau gwerth teg.

iii)  Mesurir gwarannau dyledion ar werth teg drwy gyfeirio at brisiau’r farchnad, ac ystyrir balansau 
yn eitem lefel 1 o fewn yr hierarchaeth ar gyfer datgeliadau gwerth teg.

iv)  Cyfrifir gwerth teg cyfnewidiadau cyfradd llog drwy ddefnyddio modelau prisio llifau arian parod 
wedi’u disgowntio. Delir balansau ar werth teg drwy elw a cholled, a gellir gweld manylion yr 
hierarchaethau gwerth teg yn y tabl isod.

v)  Mae gwerth teg benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid yn cynrychioli’r swm wedi’i 
ddisgowntio sy’n gysylltiedig â llifau arian parod amcangyfrifedig yn y dyfodol y disgwylir 
iddynt gael eu derbyn ar ôl cyfrif am ddarpariaethau ar gyfer colledion disgwyliedig, lefelau 
disgwyliedig ad-daliadau cynnar a disgowntio ar gyfraddau cyfredol y farchnad. Ystyrir balansau 
yn eitem Lefel 3 o fewn yr hierarchaeth ar gyfer datgeliadau gwerth teg.

vi)  Ystyrir mai gwerth teg benthyciadau a blaensymiau i is-gwmnïau ar gyfradd amrywiol yw eu 
symiau cario drwy ddefnyddio dulliau trosglwyddo prisiau. Ystyrir balansau yn eitem Lefel 3  
o fewn yr hierarchaeth ar gyfer datgeliadau gwerth teg.

vii)  Mae gwerth teg cyfrifon cwsmeriaid yn cynrychioli swm llifau arian parod amcangyfrifedig y 
dyfodol y disgwylir ei dalu wedi’i ddisgowntio, drwy gyfeirio at gyfraddau llog y gellir eu harsylwi 
yn y farchnad ac fe’i hystyrir yn eitem Lefel 2.

viii)  Ystyrir mai gwerthoedd teg y symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd a’r symiau sy’n ddyledus 
i gwsmeriaid eraill yw’r swm sy’n daladwy ar ddyddiad y datganiad o’r sefyllfa ariannol. Delir 
balansau ar gost wedi’i hamorteiddio, ac fe’u hystyrir yn eitem Lefel 2 o fewn yr hierarchaeth ar 
gyfer gwerth teg.

ix)  Ceir gwerthoedd teg gwarannau dyledion a ddyroddwyd a chyfalaf wedi’i danysgrifio o brisiau’r 
farchnad. Delir balansau ar gost wedi’i hamorteiddio, ac fe’u hystyrir yn eitem Lefel 1 o fewn yr 
hierarchaeth ar gyfer gwerth teg.

x)  Ystyrir mai gwerth teg benthyciadau gan is-gwmnïau yw eu gwerth cario gan fod y benthyciad  
yn ad-daladwy ar alw. Ystyrir balansau yn eitem Lefel 3 ar gyfer datgeliadau gwerth teg.
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Y Grŵp 

2021 
£m

Lefel 1 
£m

Lefel 2 
£m

Lefel 3 
£m

Asedau ariannol ar werth teg drwy elw neu golled:

Offerynnau ariannol deilliadol 52.8 - 49.2 3.6
Asedau ariannol ar werth teg drwy incwm  
cynhwysfawr arall:
Gwarannau dyledion 76.3 76.3 - -

Cyfanswm 129.1 76.3 49.2 3.6
Rhwymedigaethau ariannol ar werth teg drwy elw neu 
golled:
Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 1.9 - 1.9 -

Gwarannau dyledion a ddyroddwyd (1.9) (1.9) - -

Offerynnau ariannol deilliadol 24.7 - 21.1 3.6

Cyfanswm 24.7 (1.9) 23.0 3.6

Y Gymdeithas

2021 
£m

Lefel 1 
£m

Lefel 2 
£m

Lefel 3 
£m

Asedau ariannol ar werth teg drwy elw neu golled:

Offerynnau ariannol deilliadol 50.1 - 49.2 0.9
Asedau ariannol ar werth teg drwy incwm  
cynhwysfawr arall:
Gwarannau dyledion 76.3 76.3 - -

Cyfanswm 126.4 76.3 49.2 0.9
Rhwymedigaethau ariannol ar werth teg drwy elw neu 
golled:
Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 1.9 - 1.9 -

Gwarannau dyledion a ddyroddwyd (1.9) (1.9) - -

Offerynnau ariannol deilliadol 23.8 - 21.1 2.7

Cyfanswm 23.8 (1.9) 23.0 2.7

29. Offerynnau ariannol (parhad)

Gwerthoedd cario a gwerthoedd teg (parhad)
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Y Grŵp 

2020 
£m

Lefel 1 
£m

Lefel 2 
£m

Lefel 3 
£m

Asedau ariannol ar werth teg drwy elw neu golled:

Offerynnau ariannol deilliadol 23.7 - 14.6 9.0
Asedau ariannol ar werth teg drwy incwm  
cynhwysfawr arall:
Gwarannau dyledion 78.7 78.7 - -

Cyfanswm 102.3 78.7 14.6 9.0
Rhwymedigaethau ariannol ar werth teg drwy elw  
neu golled:
Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 1.9 - 1.9 -

Gwarannau dyledion a ddyroddwyd 7.0 7.0 - -

Offerynnau ariannol deilliadol 106.2 - 97.2 9.0

Cyfanswm 115.0 7.0 99.1 9.0

Y Gymdeithas

2020 
£m

Lefel 1 
£m

Lefel 2 
£m

Lefel 3 
£m

Asedau ariannol ar werth teg drwy elw neu golled:

Offerynnau ariannol deilliadol 23.6 - 14.6 9.0
Asedau ariannol ar werth teg drwy incwm  
cynhwysfawr arall:
Gwarannau dyledion 78.7 78.7 - -

Cyfanswm 102.3 78.7 14.6 9.0
Rhwymedigaethau ariannol ar werth teg drwy elw  
neu golled:
Symiau sy’n ddyledus i sefydliadau credyd 1.9 - 1.9 -

Gwarannau dyledion a ddyroddwyd 7.0 7.0 - -

Offerynnau ariannol deilliadol 97.2 - 97.1 0.1

Cyfanswm 106.1 7.0 99.0 0.1

Mae’r tablau uchod yn rhoi dadansoddiad o offerynnau ariannol sy’n cael eu mesur ar ôl 
cydnabyddiaeth gychwynnol ar werth teg, wedi’u grwpio yn ôl lefel 1 i 3 yn seiliedig  
ar y graddau y mae’r gwerth teg yn arsylwadwy.

29. Offerynnau ariannol (parhad)
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Hierarchaeth ar gyfer datgeliadau gwerth teg

Yr eitemau sydd wedi eu cynnwys yn Lefel 3 yw cyfnewidiadau cyfradd llog, symiau tybiannol sy’n 
tracio proffil amorteiddiad yr asedau morgais yn y strwythurau gwarannau a gefnogir gan forgeisi 
preswyl. Darperir y prisiadau gan y gwrthbartïon drwy ddefnyddio cyfrifiadau gwerth presennol yn 
seiliedig ar gromliniau cyfraddau llog y farchnad a symiau rhagdaliadau morgeisi rhagamcanedig. 
Mae’r mewnbynnau nad ydynt yn arsylwadwy yn berthnasol i ragamcanion symiau tybiannol y 
cyfnewidiadau, sy’n newid dros amser i gyd-fynd â’r portffolio morgeisi sylfaenol. Ni fu unrhyw 
ychwanegiadau nac aeddfedrwydd yn y categori hwn yn ystod y flwyddyn felly mae cyfanswm y 
symudiadau trwy gydol 2021 yn sgil newidiadau yng nghyfraddau’r farchnad.

Mae’r costau i amnewid contractau deilliadol mewn achos pan na fyddai gwrthbarti yn gallu 
anrhydeddu ei rwymedigaeth gytundebol yn cyfateb yn sylweddol i werth teg y deilliadau a 
ddatgelwyd uchod.

30. Risg credyd

Disgrifir y risg credyd y mae’r grŵp yn agored iddi yn y Trosolwg o’r Risgiau ar dudalennau 35 i 36. 
Disgrifir y risg credyd ar gyfer benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid gan gynnwys risg credyd 
manwerthu arwystl cyntaf ac ail arwystl a risg credyd benthyca masnachol yn adran a) isod. Disgrifir  
y risg credyd ar gyfer offerynnau ariannol y trysorlys yn adran b).

a) Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid
Gellir dadansoddi amlygiad y grŵp i risg credyd ar gyfer benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid  
yn ôl gwarannau fel a ganlyn:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Mewn cysylltiad â benthyciadau a blaensymiau i 
gwsmeriaid:
Gwarantwyd gan arwystl cyntaf gan eiddo preswyl 8,528.0 8,691.9 8,528.0 8,691.9

Gwarantwyd gan arwystl cyntaf gan dir 285.1 307.3 285.1 307.3

Gwarantwyd gan ail arwystl gan eiddo preswyl 109.2 143.5 - -

8,922.3 9,142.7 8,813.1 8,999.2
Darpariaeth ar gyfer colledion o ran lleihad mewn 
gwerth

(17.8) (34.3) (14.7) (28.4)

Addasiadau Cyfradd Llog Gweithredol 13.5 17.3 11.2 13.8

Addasiadau gwerth teg (34.7) 79.2 (34.7) 79.2

8,883.3 9,204.9 8,774.9 9,063.8

Lefel Disgrifiad

1.
Prisiau a ddyfynnwyd (heb eu haddasu) mewn marchnadoedd gweithredol ar gyfer asedau neu 
rwymedigaethau sydd yn union yr un fath.

2.
Mewnbynnau heblaw am brisiau a ddyfynnwyd sydd wedi eu cynnwys yn Lefel 1 sy’n 
arsylwadwy ar gyfer yr ased neu’r rhwymedigaeth naill ai yn uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol (h.y. yn deillio o brisiau).

3.
Mewnbynnau ar gyfer yr ased neu’r rhwymedigaeth nad ydynt yn seiliedig ar ddata marchnad 
arsylwadwy yn unig.
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Gellir dangos amlygiad y grŵp i risg credyd ar gyfer benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid yn  
ôl cylchran fusnes fel a ganlyn:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Gwasanaethau ariannol manwerthu 8,033.3 8,175.7 8,033.3 8,175.7

Benthyca masnachol 776.3 808.9 776.3 808.9

Benthyca personol gwarantedig 108.4 141.1 - -

Addasiadau gwerth teg (34.7) 79.2 (34.7) 79.2

8,883.3 9,204.9 8,774.9 9,063.8

i) Risg credyd gwasanaethau ariannol manwerthu a benthyca personol gwarantedig

Crynodiadau risg
Mae’r grŵp yn darparu benthyciadau a warentir gan eiddo preswyl ledled Cymru, Lloegr a’r Alban ac 
mae’r rhan fwyaf o bresenoldeb daearyddol y Gymdeithas, fel cymdeithas adeiladu ranbarthol, yng 
Nghymru.

Dangosir crynodiadau daearyddol benthyciadau manwerthu arwystl cyntaf ac ail arwystl yn ôl cyfrif  
a gwerth isod:

Y Grŵp fesul cyfrif Y Grŵp fesul gwerth

2021 
%

2020 
%

2021 
%

2020 
%

Yng Nghymru 33.7 33.5 30.3 30.7

Y tu allan i Gymru 66.3 66.5 69.7 69.3

100.0 100.0 100.0 100.0

Mae gan y grŵp bortffolio prynu i osod o ansawdd uchel â chost wedi’i hamorteiddio o £2,266.5 
miliwn (2020: £2,269.2 miliwn). Ar ddiwedd y flwyddyn, roedd 78% o forgeisi prynu i osod ar 
gynhyrchion llog yn unig, roedd 21% yn ad-daladwy drwy ad-daliadau cyfalaf a llog ac 1% yn 
gyfuniad o log yn unig a chyfalaf a llog.

Y gymhareb benthyciad a gwerth (LTV) yw un o’r prif ffactorau a ddefnyddir i bennu ansawdd credyd y 
benthyciadau a warantwyd gan eiddo preswyl. Amcangyfrifir mai’r LTV gyfartalog ar sail y mynegai, o 
ran benthyciadau’r grŵp a warantwyd gan eiddo preswyl, gan gynnwys morgeisi dan gynnig, yw 55.7% 
(2020: 57.9%). Dangosir bandiau LTV sy’n seiliedig ar y mynegai isod:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
%

2020 
%

2021 
%

2020 
%

Llai na 50% 38.0 36.1 38.1 35.5

Mwyn na 50% ond llai na 75% 45.2 42.2 45.1 42.7

Mwy na 75% ond llai na 90% 13.6 16.2 13.6 16.3

Mwy na 90% 3.2 5.5 3.2 5.5

100.0 100.0 100.0 100.0
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a) Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid (parhad)
i) Risg credyd gwasanaethau ariannol manwerthu a benthyca personol gwarantedig (parhad)

Perfformiad
Canran yr achosion benthyca manwerthu a warentir yn llawn gan arwystl cyntaf gydag ôl-ddyledion 
presennol o fwy na thri mis yw 0.50% (2020: 0.42%) sy’n cymharu’n ffafriol â chyfartaledd y 
diwydiant sef 0.82% (data ôl-ddyledion a meddiannau UK Finance ar 30ain o fis Medi 2021). Roedd 
gan fenthyciadau preswyl a warentir yn llawn gan arwystl cyntaf a oedd ag ôl-ddyledion o chwe mis 
neu fwy falansau ôl-ddyled o £1.2 miliwn (31ain o fis Rhagfyr 2020: £1.0 miliwn) gyda 228 o achosion 
(31ain o fis Rhagfyr 2020: 195).

Canran y benthyciadau personol gwarantedig sydd ag ôl-ddyledion presennol o ddau fis neu fwy yn 
ôl nifer yw 9.19% (2020: 8.35%), sef 11.10% (2020: 9.56%) yn ôl gwerth. Mae’r cynnydd hwn yn sgil 
cyfuniad o gynnydd yng ngwerth absoliwt achosion o ôl-ddyledion yn 2021 a hefyd oherwydd lleihad 
y llyfr, mae’r gyfran o ôl-ddyledion yn cyfrif am gyfran uwch o gyfanswm y benthyciadau.

Mae’r tabl isod yn rhoi rhagor o wybodaeth am fenthyciadau manwerthu arwystl cyntaf ac ail arwystl 
a warentir gan eiddo preswyl yn ôl statws dyddiad dyledus:

Y Grŵp

2021 2020

£m % £m %

Cyfredol 8,075.7 99.2 8,248.9 99.2

Hyd at 3 mis heibio’r dyddiad dyledus 28.1 0.3 34.5 0.4

Rhwng 3 mis a 6 mis heibio’r dyddiad dyledus 14.0 0.2 13.3 0.2

Rhwng 6 mis a 12 mis heibio’r dyddiad dyledus 13.0 0.2 11.1 0.1

Dros 12 mis heibio’r dyddiad dyledus 9.7 0.1 8.9 0.1

Meddiannau 0.7 - 0.4 -

8,141.2 100.0 8,317.1 100.0

Y Gymdeithas

2021 2020

£m % £m %

Cyfredol 7,981.0 99.3 8,122.1 99.4

Hyd at 3 mis heibio’r dyddiad dyledus 22.9 0.3 27.1 0.3

Rhwng 3 mis a 6 mis heibio’r dyddiad dyledus 12.5 0.2 11.9 0.1

Rhwng 6 mis a 12 mis heibio’r dyddiad dyledus 9.9 0.1 8.0 0.1

Dros 12 mis heibio’r dyddiad dyledus 6.3 0.1 5.8 0.1

Meddiannau 0.7 - 0.4 -

8,033.3 100.0 8,175.3 100.0
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Caiff gwerthoedd gwarannau cyfochrog eu diweddaru ar ddyddiad pob datganiad o’r sefyllfa ariannol 
ar sail yr wybodaeth orau sydd ar gael yn gyhoeddus. Defnyddir data’r Gofrestrfa Tir yn y gylchran 
fusnes Gwasanaethau Ariannol Manwerthu, a defnyddir mynegeion Nationwide a Hometrack yn y 
gylchran fusnes Benthyca Personol Gwarantedig. Mae’r ddau fynegai’n ystyried lleoliad daearyddol  
y gwarannau cyfochrog.

Yn seiliedig ar brisiadau ar sail mynegai, amcangyfrifir mai cyfanswm y warant gyfochrog a ddelir 
mewn cysylltiad â benthyciadau a warantwyd gan eiddo preswyl yw £19,401.3 miliwn (2020: £19,233.3 
miliwn).

Mae gan y grŵp warant gyfochrog yn erbyn benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid preswyl ar ffurf 
llog morgeisi ar eiddo. Delir £0.6 miliwn (2020: £0.2 miliwn) o warant gyfochrog yn erbyn achosion 
meddiannu. Sicrheir bod eiddo a adfeddwyd ar gael i’w werthu yn unol â chanllawiau statudol, a 
defnyddir yr elw i leihau neu ad-dalu’r benthyciad sy’n weddill. Mae gan y grŵp ddyletswydd statudol 
i sicrhau’r pris rhesymol gorau bosibl ac i werthu cyn gynted ag y bo’n rhesymol. Byddai unrhyw 
warant gyfochrog sy’n weddill wedi gwerthu eiddo a adfeddwyd, ar ôl tynnu’r costau a dalwyd o 
ganlyniad i’r broses o werthu, yn cael ei dychwelyd i’r benthyciwr.

Delir darpariaethau lleihad mewn gwerth yn erbyn benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid yn 
unol â’r polisïau cyfrifyddu a amlinellir yn nodyn 1. Caiff darpariaethau ar fenthyciadau a morgeisi 
manwerthu eu rhannu yn ôl cylchran fusnes fel a ganlyn:

2021 
£m

2020 
£m

Gwasanaethau ariannol manwerthu 8.3 12.6

Benthyca personol gwarantedig 3.1 5.9

11.4 18.5

30. Risg credyd (parhad)
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2021

Adolygu’r 
amserlen 

dalu 
£m

Trosglwyddo  
i log yn  

unig 
£m

Ymestyn y 
cyfnod 

£m 

Arall

 

£m

Cyfanswm

 

£m

Cyfredol 3.2 10.9 0.1 3.7 17.9
Hyd at 3 mis heibio’r dyddiad 
dyledus 

2.9 1.5 - 0.5 4.9

Rhwng 3 mis a 6 mis heibio’r dyddiad 
dyledus

1.6 0.2 - - 1.8

Rhwng 6 mis a 12 mis heibio’r 
dyddiad dyledus

2.0 - - 0.1 2.1

Dros 12 mis heibio’r dyddiad dyledus 1.0 0.1 - - 1.1

10.7 12.7 0.1 4.3 27.8

2020

Adolygu’r 
amserlen 

dalu 
£m

Trosglwyddo  
i log yn  

unig 
£m

Ymestyn y 
cyfnod 

£m 

Arall

 

£m

Cyfanswm

 

£m

Cyfredol 6.2 17.6 0.1 1.6 25.5
Hyd at 3 mis heibio’r dyddiad 
dyledus 

3.2 2.0 - - 5.2

Rhwng 3 mis a 6 mis heibio’r dyddiad 
dyledus

1.8 0.3 - - 2.1

Rhwng 6 mis a 12 mis heibio’r 
dyddiad dyledus

1.2 0.2 - - 1.4

Dros 12 mis heibio’r dyddiad dyledus 0.4 - - - 0.4

12.8 20.1 0.1 1.6 34.6

a) Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid (parhad)
i) Risg credyd gwasanaethau ariannol manwerthu a benthyca personol gwarantedig (parhad)

Ymatal rhag blaen-gau
Mae’r grŵp yn defnyddio amrywiaeth o ddewisiadau ymatal rhag blaen-gau a ystyrir yn seiliedig ar 
amgylchiadau ariannol y benthyciwr, eu cytuno yn amodol ar feini prawf penodol a’u hadolygu fesul 
achos. Mae’r dewisiadau ymatal rhag blaen-gau yn cynnwys cyfalafu ôl-ddyledion, consesiynau 
llog yn unig, trefniadau i dalu rhandaliadau llai ac ymestyn cyfnod y benthyciad. Adfeddu eiddo yw’r 
dewis olaf ac ni fydd hyn yn digwydd nes y bydd yr holl ddewisiadau eraill wedi eu hadolygu ac nad 
oes unrhyw atebion eraill ar gael. Adfeddwyd 10 eiddo yn ystod 2021 (2020: 2) â balansau o £0.9 
miliwn (2020: £0.2 miliwn).

Mae’r tabl isod yn nodi balansau morgeisi y bu rhywfaint o ymatal rhag blaen-gau yn gysylltiedig 
â nhw dros y 12 mis diwethaf. Pan fo cyfrifon wedi bod yn destun mwy nag un math o ymatal rhag 
blaen-gau mae’r balans wedi’i gategoreiddio yn seiliedig ar yr achos cyntaf o ymatal rhag blaen-gau. 

Adlewyrchir perfformiad sylfaenol gweithgareddau ymatal rhag blaen-gau blaenorol yn y fethodoleg 
a ddefnyddir ar gyfer y broses ddarparu ac nid ydynt yn berthnasol yn unigol nac yn gyfunol.
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ii) Risg credyd benthyca masnachol

Mae gweithgarwch benthyca masnachol wedi ei rannu rhwng benthyca i landlordiaid yn y sector 
preifat a buddsoddwyr mewn eiddo, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, a chyllid ar gyfer eiddo 
masnachol.

Mae rhagor o fanylion am strategaeth rheoli risg y grŵp o ran benthyca masnachol yn y Trosolwg o’r 
Risgiau ar dudalen 36.

Rheolir y portffolio benthyca masnachol gan dîm perthynas â blynyddoedd lawer o brofiad yn y 
busnes benthyciadau eiddo masnachol. Mae’r holl fenthyciadau yn destun proses tanysgrifennu 
drylwyr, sy’n gweithredu o fewn polisi benthyca geidwadol sydd wedi ei ddiffinio’n dda.

Crynodiadau risg
Mae portffolio benthyca masnachol y grŵp, heb gynnwys darpariaethau lleihad mewn gwerth ac 
addasiadau gwerth teg, yn cynnwys y canlynol:

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 2020

£m % £m %

Benthyciadau i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig  
a warantwyd gan eiddo preswyl

164.1 20.9 180.2 21.8

Benthyciadau eraill a warantwyd gan eiddo preswyl 344.4 43.8 348.1 42.1

Benthyciadau a warantwyd gan eiddo masnachol 277.5 35.3 299.1 36.1

786.0 100.0 827.4 100.0

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 2020

£m % £m %

Swyddfa 107.0 38.6 105.3 35.2

Manwerthu 102.7 37.0 114.4 38.3

Diwydiannol 51.9 18.7 58.9 19.7

Hamdden 6.1 2.2 9.6 3.2

Tir 0.6 0.2 1.0 0.3

Arall 9.2 3.3 9.9 3.3

277.5 100.0 299.1 100.0

Mae benthyciadau a warantwyd gan eiddo masnachol yn amrywio’n fawr o ran y math o ddiwydiant  
a gwrthbarti. Ceir dadansoddiad o’r benthyciadau eiddo masnachol yn ôl diwydiant isod:
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Rhanbarth

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 2020

£m % £m %

Cymru 368.5 46.9 385.4 46.7
Llundain Fwyaf 244.4 31.1 249.3 30.1
De-ddwyrain/Dwyrain Lloegr 53.7 6.8 51.1 6.2
Canolbarth Lloegr 17.6 2.2 25.3 3.0
De-orllewin/De Lloegr 56.4 7.2 53.2 6.4
Gogledd-orllewin/Gogledd Lloegr 16.3 2.1 18.6 2.2
Cymysg/eraill 29.1 3.7 44.5 5.4

786.0 100.0 827.4 100.0

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 2020

£m % £m %

Amlygiadau nad ystyrir eu bod yn risg uwch 767.6 97.7 802.4 97.0
Cadw golwg 11.2 1.4 13.4 1.6
Lleihad mewn gwerth neu hyd at 3 mis heibio’r  
dyddiad dyledus

7.2 0.9 11.6 1.4

786.0 100.0 827.4 100.0

30. Risg credyd (parhad)

a) Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid) 
ii) Risg credyd benthyca masnachol (parhad)

Crynodiadau risg (parhad)
Mae’r grŵp yn darparu benthyciadau a warentir gan eiddo masnachol ledled Cymru a Lloegr ac 
mae’r rhan fwyaf o bresenoldeb daearyddol y Gymdeithas, fel cymdeithas adeiladu ranbarthol, yng 
Nghymru. Ceir dadansoddiad o’r benthyciadau eiddo masnachol yn ôl lleoliad daearyddol isod:

Amcangyfrifir mai’r gymhareb benthyciad a gwerth (LTV) gyfartalog, o ran benthyciadau masnachol y 
grŵp, yw 54.2% (2020: 54.8%). Cynhaliwyd dadansoddiad LTV drwy ddefnyddio cyfuniad o brisiadau 
allanol ac adolygiadau pen bwrdd mewnol ac allanol sy’n ystyried y math o warant a’i hansawdd, 
cyfnod/tenant y brydles, a lleoliad daearyddol.

Mae gan werth £18.4 miliwn o’r amlygiadau LTV sy’n fwy na 100% (2020: £25.0 miliwn). O’r rhain, mae 
£7.2 miliwn eisoes wedi’u dosbarthu’n rhai â lleihad mewn gwerth (2020: £11.6 miliwn).

Yr amlygiad mwyaf i un gwrthbarti yw £26.3 miliwn (2020: £27.5 miliwn) neu 3.3% (2020: 3.3%) o’r 
balansau gros.

Perfformiad
Disgrifir gweithdrefn risg benthyca masnachol ar gyfer benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid yn  
y Trosolwg o’r Risgiau ar dudalen 36.

Gan ddefnyddio’r system graddio risg credyd fasnachol, dosberthir y portffolio benthyca masnachol 
fel a ganlyn (nid yw’r ffigurau yn cynnwys darpariaeth lleihad mewn gwerth benthyciad nac 
addasiadau gwerth teg):
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O dan ddull slotio goruchwyliol yr IRB ar gyfer benthyca arbenigol sy’n cynnwys benthyca eiddo 
masnachol (Eiddo Tiriaethol sy’n Cynhyrchu Incwm - “IPRE”) caiff y llyfr ei gategoreiddio fel a ganlyn:

Slot
Wedi’i  
Safoni 

£m

Cryf 
 

£m

Da 
 

£m

Boddhaol 
  

£m

Gwan 
 

£m

Diffygdalu 
  

£m

Cyfanswm 
 

£m

%

Landlordiaid 
Cymdeithasol 
Cofrestredig

164.1 - - - - - 164.1 20.9

Buddsoddiad 
Masnachol (gan 
gynnwys Perchen-
feddianydd)

- - 230.3 43.1 1.2 1.9 276.5 35.2

Buddsoddiad 
Preswyl

- 10.8 258.7 18.3 3.5 3.0 294.3 37.4

Datblygiad 
Masnachol

- - 0.8 0.2 - - 1.0 0.1

Datblygiad Preswyl - - 37.5 10.3 - 2.3 50.1 6.4

164.1 10.8 527.3 71.9 4.7 7.2 786.0 100.0

Mae amlygiadau ar y rhestr cadw golwg yn cael eu categoreiddio yn unol â difrifoldeb canfyddedig y 
risg er mwyn nodi achosion sydd â’r potensial mwyaf o achosi pryder ac er mwyn ei gwneud yn haws 
cymryd camau lliniaru risg yn brydlon. Mae cyfrifon ar y rhestr cadw golwg fel arfer yn rhai lle  
y torrwyd y cyfamod mewn modd perthnasol, lle y ceir ôl-ddyledion cyson (ond nad ydynt mewn  
ôl-ddyled >30 diwrnod ar hyn o bryd) neu pan fo pryderon eraill ynghylch y tebygolrwydd o gael  
eu had-dalu yn y pen draw. Disgrifir cyfrifon lle y ceir diffygdalu yn rhai â lleihad mewn gwerth.

Mae’r tabl isod yn darparu rhagor o wybodaeth am fenthyciadau a blaensymiau masnachol yn ôl 
statws diffygdalu a gwrthod talu:

Y Grŵp a’r Gymdeithas

2021 2020

£m % £m %

Heb leihad mewn gwerth

Cyfredol 778.8 99.1 815.8 98.6

Rhwng 1 mis a 3 mis heibio’r dyddiad dyledus - - - -

Â lleihad mewn gwerth

Rhwng 3 mis a 6 mis heibio’r dyddiad dyledus - - 1.9 0.2

Rhwng 6 mis a 12 mis heibio’r dyddiad dyledus 0.2 - - -

Dros 12 mis heibio’r dyddiad dyledus - - - -

Wedi diffygdalu ond heb fod heibio’r dyddiad dyledus 4.8 0.6 9.7 1.2

Derbynwyr y Ddeddf Cyfraith Eiddo wedi’u penodi 2.2 0.3 - -

786.0 100.0 827.4 100.0
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2021

Y Grŵp a’r Gymdeithas

Cam 1 
£m

Cam 2 
£m

Cam 3 
£m

Darpariaethau benthyca masnachol 2.2 3.3 0.9

Cyfanswm y darpariaethau 2.2 3.3 0.9

2020

Y Grŵp a’r Gymdeithas

Cam 1 
£m

Cam 2 
£m

Cam 3 
£m

Darpariaethau benthyca masnachol 3.6 8.4 3.8

Cyfanswm y darpariaethau 3.6 8.4 3.8

a) Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid) 
ii) Risg credyd benthyca masnachol (parhad)

Perfformiad (parhad)
Ceir 1 achos masnachol (2020: 5) â thri mis neu fwy o ôl-ddyledion (derbynnydd tâl penodol wedi’i 
benodi). Cyfanswm yr ôl-ddyledion o un mis neu fwy yw £0.2 miliwn (2020: £1.9 miliwn).

Amcangyfrifir mai cyfanswm y warant gyfochrog a ddelir yn erbyn benthyciadau masnachol yw £1,615 
miliwn (2020: £1,683 miliwn). Mae benthyciadau’n cael eu categoreiddio yn ôl y math o eiddo a ddelir 
fel gwarant gyfochrog. Amcangyfrifir gwerth cyfredol y warant gyfochrog ar sail y prisiad proffesiynol 
diweddaraf, wedi’i addasu ar gyfer symudiadau dilynol mewn prisiau eiddo masnachol. Pan ystyrir ei 
fod angenrheidiol, comisiynir prisiadau proffesiynol newydd.

Delir darpariaethau yn erbyn benthyciadau â lleihad mewn gwerth fel a ganlyn:

Ymatal rhag blaen-gau
Mewn rhai achosion o ddiffygdalu neu er mwyn osgoi diffygdalu, rhoddir cynlluniau gweithredu ar 
waith a allai olygu bod angen caniatáu consesiwn sy’n cynnwys diwygiadau i delerau cytundebol 
benthyciad. Er enghraifft, gall ymestyn dyddiad aeddfedu, lleihau’r gyfradd llog neu beidio â gorfodi 
cyfamodau fod y ffordd orau yn aml o osgoi diffygdalu a lleihau colledion gan roi amser i’r cwsmer 
gymryd camau i wella ei sefyllfa. Ystyrir gweithgarwch ymatal rhag blaen-gau o’r fath yn ofalus bob 
amser gyda’r nod o sicrhau’r budd gorau a’r canlyniad gorau ar gyfer y grŵp a’r benthyciwr. Yn 2021, 
rhoddwyd consesiynau ymatal rhag blaen-gau i 5 (2020: 20) cyfrif â balansau o £4.7 miliwn (2020: 
£51.9 miliwn) mewn gwerth. Cyfanswm yr amlygiad i ddulliau ymatal rhag blaen-gau ym mis Rhagfyr 
2021 yw balansau o £31.1 miliwn a 14 o gyfrifon (2020: £54.3 miliwn, 23 o gyfrifon). Mae’r posibilrwydd 
o golledion ar y cyfrifon hyn yn cael ei asesu a’i ystyried yn lefel y darpariaethau cyffredinol a ddelir 
yn erbyn y portffolio benthyca Masnachol. Hefyd, rhoddir ystyriaeth yn rheolaidd i’w statws, o ran a 
ystyrir bod lleihad yn eu gwerth neu a ydynt ar y rhestr cadw golwg.
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30. Risg credyd (parhad)

b) Offerynnau ariannol y trysorlys
Disgrifir strategaeth risg credyd y trysorlys yn y Trosolwg o’r Risgiau ar dudalen 36.

Y dosbarthiadau o offerynnau ariannol y mae’r grŵp yn fwyaf agored iddynt o ran risg credyd y 
trysorlys yw benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd, gwarannau dyledion ac offerynnau 
ariannol deilliadol. O ran asedau ariannol a nodir yn y datganiad o’r sefyllfa ariannol, mae’r amlygiad 
i risg credyd yn cyfateb i’w swm cario. O ran ymrwymiadau a gwarantau benthyciadau, yr amlygiad i 
risg credyd yw’r swm llawn yr ymrwymwyd iddo. Mae’r tabl canlynol yn rhoi amcangyfrif o amlygiad 
mwyaf y grŵp i risg credyd heb ystyried unrhyw warant gyfochrog a ddelir nac ychwanegiadau credyd 
eraill.

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Gwarannau Llywodraeth y DU - - - -

Gwarannau uwchwladol y DU 50.3 50.9 50.3 50.9

Sefydliadau ariannol yn y DU 181.6 268.2 109.5 176.8

231.9 319.1 159.8 227.7

Nid oedd yr un o’r amlygiadau hyn heibio’r dyddiad dyledus nac wedi lleihau mewn gwerth, ac nid oes 
unrhyw asedau a fyddai fel arall heibio’r dyddiad dyledus neu wedi lleihau mewn gwerth y mae eu 
telerau wedi eu haildrafod.

Ni ddelir gwarant gyfochrog ar gyfer benthyciadau a blaensymiau i sefydliadau credyd a gwarannau 
dyledion. Delir gwarant gyfochrog o £36.6 miliwn (2020: £8.5 miliwn) ar gyfer offerynnau ariannol 
deilliadol.

Mae’r tabl canlynol yn dangos yr amlygiadau yn ôl statws Fitch:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

AAA i AA- 128.0 161.9 128.0 161.9

A+ i A- 101.9 156.3 29.8 64.9

BBB+ i BBB- 2.0 0.9 2.0 0.9

231.9 319.1 159.8 227.7

Mae dosbarthiad daearyddol yr amlygiadau hyn fel a ganlyn:

Y Grŵp Y Gymdeithas 

2021 
£m

2020 
£m

2021 
£m

2020 
£m

Y DU 181.6 268.2 109.5 176.8

Banciau datblygu amlochrog 50.3 50.9 50.3 50.9

231.9 319.1 159.8 227.7
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Mae swyddogaeth risg y trysorlys yn monitro crynodiadau o amlygiadau yn ôl amrywiaeth o feini 
prawf, gan gynnwys terfynau gwrthbartïon a gwledydd, a chaiff yr holl amlygiadau eu gwasgaru’n dda 
ar draws y fframwaith asesu risg hwn.

31. Risg hylifedd

Mae’r tablau canlynol yn dadansoddi’r prif lifau arian parod cytundebol gros sy’n daladwy o dan 
rwymedigaethau ariannol.

2021

Aeddfedrwydd 
anniffiniedig

£m

Llai na 3 
mis 
  

£m

Rhwng 3 
mis a 

blwyddyn  
£m 

Rhwng 1 
flwyddyn a 
5 mlynedd 

£m 

Mwy  
na 5 

mlynedd 
£m

Cyfanswm

 

£m

Y Grŵp

Rhwymedigaethau 
anneilliadol
Cyfranddaliadau - 5,072.7 1,102.7 1,769.5 - 7,944.9
Symiau sy’n ddyledus  
i sefydliadau credyd

31.2 179.3 915.1 168.7 - 1,294.3

Cwsmeriaid eraill - 192.7 77.4 - - 270.1
Gwarannau dyledion  
a ddyroddwyd

- 18.3 55.9 623.6 - 697.8

31.2 5,463.0 2,151.1 2,561.8 - 10,207.1

Y Gymdeithas
Rhwymedigaethau 
anneilliadol
Cyfranddaliadau - 5,072.7 1,102.7 1,769.5 - 7,944.9

Symiau sy’n ddyledus  
i sefydliadau credyd

30.6 194.0 957.7 438.1 - 1,620.4

Cwsmeriaid eraill - 192.7 77.4 - - 270.1
Gwarannau dyledion  
a ddyroddwyd

- - 0.8 299.5 - 300.3

30.6 5,459.4 2,138.6 2,507.1 - 10,135.7

Y Grŵp
Rhwymedigaethau 
deilliadol
Cyfnewidiadau cyfradd 
llog

- 0.6 5.8 12.3 5.9 24.6

- 0.6 5.8 12.3 5.9 24.6

Y Gymdeithas
Rhwymedigaethau 
deilliadol
Cyfnewidiadau cyfradd 
llog

- 0.6 5.8 11.5 5.9 23.8

- 0.6 5.8 11.5 5.9 23.8
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2020

Aeddfedrwydd 
anniffiniedig

£m

Llai na 3 
mis 
  

£m

Rhwng 3 
mis a 

blwyddyn  
£m 

Rhwng 1 
flwyddyn a 
5 mlynedd 

£m 

Mwy  
na 5 

mlynedd 
£m

Cyfanswm

 

£m

Y Grŵp
Rhwymedigaethau 
anneilliadol
Cyfranddaliadau - 4,659.9 1,482.6 2,040.7 - 8,183.2
Symiau sy’n ddyledus  
i sefydliadau credyd

9.2 155.0 111.1 749.1 - 1,024.4

Cwsmeriaid eraill - 161.4 39.9 - - 201.3
Gwarannau dyledion  
a ddyroddwyd

- 171.9 70.4 723.3 - 965.6

9.2 5,148.2 1,704.0 3,513.1 - 10,374.5

Y Gymdeithas
Rhwymedigaethau 
anneilliadol
Cyfranddaliadau - 4,659.9 1,482.6 2,040.7 - 8,183.2

Symiau sy’n ddyledus  
i sefydliadau credyd

8.5 307.1 169.8 1,114.0 - 1,599.4

Cwsmeriaid eraill - 161.4 39.9 - - 201.3
Gwarannau dyledion  
a ddyroddwyd

- - 0.8 299.2 - 300.0

8.5 5,128.4 1,693.1 3,453.9 - 10,283.9

Y Grŵp
Rhwymedigaethau 
deilliadol
Cyfnewidiadau cyfradd 
llog

- 13.1 4.2 86.3 13.1 116.7

- 13.1 4.2 86.3 13.1 116.7

Y Gymdeithas
Rhwymedigaethau 
deilliadol
Cyfnewidiadau cyfradd 
llog

- 1.3 4.2 78.6 13.1 97.2

- 1.3 4.2 78.6 13.1 97.2

31. Risg hylifedd (parhad)
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32. Risg y farchnad

Gellir rhannu risg y farchnad yn risg cyfraddau llog a risg arian cyfred.

Risg cyfraddau llog
Risg cyfraddau llog yw’r risg y bydd gwerth asedau a rhwymedigaethau’r grŵp, neu’r incwm sy’n codi 
ohonynt, yn newid o ganlyniad i symudiadau yng nghyfraddau’r farchnad. Mae’r grŵp yn adolygu’r 
effaith bosibl y gallai chwe senario cyfradd llog (ystod o symudiadau cyfochrog ac anghyfochrog yng 
nghyfradd y farchnad) ei chael ar werth marchnad ei asedau a’i rwymedigaethau ariannol, ar sail llif 
arian parod wedi’i ddisgowntio. Ystyrir hefyd yr asedau a’r rhwymedigaethau hynny sydd â dewisiadau 
yn rhan ohonynt, megis y risg sy’n gysylltiedig â cheisiadau yn yr arfaeth a’r risg o ran rhagdaliad ar 
forgeisi cyfradd sefydlog.

Mae’r grŵp yn monitro ei sefyllfa’n ddyddiol ac yn gweithredu o fewn paramedrau a bennir gan 
Bwyllgor Risg y Bwrdd. Rheolir canlyniadau pob un o’r chwe senario cyfradd llog (cyfochrog ac 
anghyfochrog) yn weithredol gan y Pwyllgor Cyllid i sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyson â barn 
cyfradd llog gyfredol y Gymdeithas. Gan fod risg y farchnad yn gallu amlygu ei hun fel effaith ar werth 
economaidd y grŵp a/neu enillion y grŵp (neu Incwm Llog Net), ystyrir y ddau fetrig wrth asesu 
lefel y Risg Cyfradd Llog yn y Llyfr Bancio a chânt eu monitro drwy’r Pwyllgor Cyllid a Phwyllgor Risg 
y Bwrdd. Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021, byddai Gwerth Economaidd mantolen y Grŵp wedi lleihau £9.5 
miliwn mewn achos o ostyngiad yn y gyfradd fer.

Risg arian cyfred
Nid oes gan y grŵp unrhyw amlygiad perthnasol i newidiadau mewn cyfraddau cyfnewid tramor nac 
mewn cyfraddau llog arian cyfred tramor.

33. Trafodiadau â phartïon cysylltiedig

Nodir cydnabyddiaeth y Cyfarwyddwyr (gan gynnwys Cyfarwyddwyr Anweithredol), sef staff rheoli 
allweddol y grŵp, yn adroddiad y Pwyllgor Cydnabyddiaeth.

Benthyciadau i Gyfarwyddwyr a chyfranddaliadau a ddelir gan Gyfarwyddwyr
Roedd crynswth o £0.1 miliwn (2020: £0.1 miliwn) yn ddyledus ar ddiwedd y flwyddyn ariannol o ran 
blaensymiau gwarantedig a wnaed cyn neu yn ystod y flwyddyn i Gyfarwyddwyr.

I’r graddau y mae’n ofynnol o dan Adran 68(1) ac Adran 68(3) o Ddeddf Cymdeithasau Adeiladu 
1986, cedwir manylion benthyciadau o’r fath mewn cofrestr a gedwir yn Nhŷ Principality, The Friary, 
Caerdydd, a bydd datganiad yn cynnwys yr holl fanylion angenrheidiol ar gael i’w archwilio gan 
Aelodau yn yr un cyfeiriad am gyfnod o 15 niwrnod cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sydd i’w 
gynnal ar 25ain o fis Ebrill 2022.

Fel sy’n ofynnol gan Reolau’r Gymdeithas, mae gan bob Cyfarwyddwr gyfrif cyfranddaliadau. Mae 
dyletswydd cyfrinachedd y Gymdeithas i’w Haelodau yn atal y manylion hyn rhag cael eu datgelu yn 
unigol; cyfanswm crynswth yr adneuon a oedd yn cael eu dal gan Gyfarwyddwyr oedd £0.1 miliwn 
(2020: £0.1 miliwn).
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Trafodiadau y Cyfarwyddwyr
Ni chafwyd unrhyw drafodiadau eraill â’r Cyfarwyddwyr yn ystod y flwyddyn.

Trafodiadau â chwmnïau’r grŵp 
Cynhaliodd y Gymdeithas y trafodiadau canlynol â chwmnïau’r grŵp yn ystod y flwyddyn:

Llog a dalwyd i’r 
Gymdeithas

£m

Ffioedd a dalwyd 
i’r Gymdeithas

£m

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

Nemo Personal Finance Limited 1.4 -

1.4 -

Y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2020

Nemo Personal Finance Limited 3.5 -

3.5 -

Roedd y balansau canlynol yn ddyledus ar ddiwedd y flwyddyn:

Benthyciadau 
sy’n ddyledus i’r 
Gymdeithas 2021 

£m

Benthyciadau 
sy’n ddyledus i’r 

Gymdeithas 2020  
£m

Nemo Personal Finance Limited - 23.9

- 23.9

Arian parod dros 
ben a dalwyd i’r 

Gymdeithas 
2021 
£m

Arian parod dros 
ben a dalwyd i’r 

Gymdeithas  
2020 
£m

Nemo Personal Finance Limited 16.0 -

16.0 -
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Datganiad busnes blynyddol 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ain o fis Rhagfyr 2021

1. Canrannau statudol

Ar 31ain o fis Rhagfyr 2021 
%

Ar 31ain o fis Rhagfyr 2020 
%

Terfyn statudol 
%

Y terfyn benthyca 3.2 3.5 25.0
Y terfyn cyllido 20.1 21.2 50.0

2021 
%

2020 
%

Fel canran o gyfranddaliadau a benthyciadau:
Cyfalaf gros 6.3 6.1
Cyfalaf rhydd 5.7 5.4
Asedau hylifol 18.5 17.4
Fel canran o gyfanswm cymedrig yr asedau:
Elw ar gyfer y flwyddyn fel canran o gyfanswm cymedrig statudol yr asedau 0.44 0.14
Treuliau rheolwyr fel canran o gyfanswm cymedrig statudol yr asedau 0.84 0.73

Cyfrifir y canrannau yn unol ag Adrannau 6 a 7 o Ddeddf Cymdeithasau Adeiladu 1986 (fel y’i 
disodlwyd gan Ddeddf Cymdeithasau Adeiladu 1997), a’r terfynau statudol a ragnodir ganddynt  
ac maent yn seiliedig ar y datganiad cyfunol o’r sefyllfa ariannol.

2. Canrannau eraill

•  Cyfalaf gros – crynswth y cronfeydd wrth gefn cyffredinol, cronfeydd wrth gefn sydd ar gael i’w gwerthu, cyfalaf wedi’i  

danysgrifio a rhwymedigaethau isradd.

•  Cyfalaf rhydd – cyfalaf gros a darpariaethau lleihad mewn gwerth ar y cyd namyn asedau anniriaethol ac eiddo, offer  

trwm a chyfarpar.

•  Asedau hylifol – cyfanswm yr arian parod mewn llaw a balansau gyda Banc Lloegr, benthycaiadau a blaensymiau i sefydliadau 

credyd a gwarannau dyledion.

•  Cyfanswm cymedrig yr asedau – cyfartaledd cyfanswm yr asedau yn y datganiad cyfunol o’r sefyllfa ariannol ar ddechrau  

a diwedd y flwyddyn.

•  Treuliau rheolwyr – crynswth y treuliau gweinyddol, dibrisiant ac amorteiddiad.

3. Cyfarwyddwyr
Mae manylion y Cyfarwyddwyr ar dudalennau 47 i 51.

Mae manylion contractau gwasanaeth y Cyfarwyddwyr wedi’u cynnwys yn adroddiad y Pwyllgor 
Cydnabyddiaeth ar dudalen 85.

Gellid cyflwyno dogfennau i unrhyw un o’r Cyfarwyddwyr drwy law Eversheds Sutherland,  
Reference RP, 1 Callaghan Square, Caerdydd CF10 5BT.

Nid oes gan unrhyw Gyfarwyddwr na swyddog arall, gan gynnwys pobl gysylltiedig, unrhyw hawl i 
danysgrifio ar gyfer cyfalaf cyfranddaliadau na dyledebau mewn unrhyw fentrau sy’n gysylltiedig  
â’r Gymdeithas.

Is-gwmnïau: Nemo Personal Finance Limited   
Prif Swyddog Gweithredol: Iain Mansfield
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Addasiad Prisiad Credyd
Addasiad sy’n cynrychioli amcangyfrif o newid i werth teg y 
byddai cyfranogwr i’r farchnad yn ei wneud i gynnwys y risg 
credyd sy’n rhan gynhenid o amlygiadau deilliadol gwrthbarti.

Aeddfedrwydd cytundebol
Dyddiad talu olaf ar gyfer benthyciad neu offeryn ariannol 
arall, sef y dyddiad y mae’n rhaid talu gweddill y prifswm a’r 
llog sy’n ddyledus i gyd.

Aelod
Unigolyn sydd â buddsoddiad cyfranddaliad neu fenthyciad 
morgais gyda’r Gymdeithas.

Amlygiad
Y golled fwyaf y gallai sefydliad ariannol ei dioddef pe 
byddai benthyciwr neu wrthbarti yn methu â chyflawni  
ei ymrwymiadau i’r grŵp.

Amlygiad ar adeg diffygdalu
Paramedr cyfalaf rheoleiddiol a ddefnyddir i amcangyfrif  
y swm sy’n ddyledus ar adeg diffygdalu.

Arweiniad Hylifedd Unigol
Arweiniad gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus ar swm 
adnoddau hylifedd cwmni, a phroffil cyllid y cwmni.

Asedau busnes

Cyfanswm asedau’r Gymdeithas a’i his-gwmnïau fel y’u 
dangosir yn y datganiad o’r sefyllfa ariannol, yn ogystal â’r 
ddarpariaeth lleihad mewn gwerth benthyciadau, namyn 
asedau sefydlog ac asedau hylifol.

Asedau hylifol
Arian parod neu asedau eraill y gellir eu trosi’n rhwydd yn 
arian parod heb golli gwerth.

Asedau hylifol sy’n gymwys i’w 
defnyddio fel byffer

Mae’r rhain yn cynnwys gwarannau dyledion o ansawdd 
uchel a ddyroddir gan lywodraeth neu fanc canolog, 
gwarannau a ddyroddir gan fanc datblygu amlochrog 
dynodedig, neu gronfeydd wrth gefn ar ffurf adneuon mewn 
banc canolog yn un o Wladwriaethau’r Ardal Economaidd 
Ewropeaidd neu Ganada, Cymanwlad Awstralia, Siapan,  
y Swistir neu Unol Daleithiau America.

Asedau wedi’u Pwysoli o ran Risg
Mesur rheoleiddiol sy’n addasu gwerth asedau i adlewyrchu 
eu lefel o risg wrth gyfrifo gofynion cyfalaf.

Basel III

Ym mis Rhagfyr 2010, cyhoeddodd Pwyllgor Basel ar 
Oruchwylio Bancio destun rheolau Basel III, sy’n cyflwyno 
manylion safonau rheoleiddiol byd-eang cryfach ar hylifedd 
a lefelau cyfalaf banciau.

Benthyca morgeisi manwerthu net
Cyfanswm y symudiadau yn y llyfr morgeisi manwerthu; gan 
gynnwys yr holl fewnlifau ac all-lifau mewn cysylltiad â 
benthyca manwerthu.

Rhestr termau
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Benthyciadau manwerthu
Benthyciadau i unigolion yn hytrach na sefydliadau, gan 
gynnwys benthyciadau morgeisi preswyl.

Benthyciadau masnachol Benthyciadau gwarantedig i fenthyciwr masnachol.

Bondiau gwarantedig
Math o gyllid cyfanwerthu a ategir gan lifau arian parod  
o forgeisi.

Carbon sero net

Mae sero net yn golygu y byddwn yn lleihau ein holl 
allyriadau cwmpas 1 a 2 i fod cyn lleied â phosibl erbyn 2030 
yn ogystal â’r elfennau canlynol o’n hallyriadau cwmpas 3: 
papur, dŵr, canolfannau data allanol, gwaredu gwastraff, 
teithio busnes, cymudo cydweithwyr a gweithio gartref. 
Byddwn yn niwtraleiddio allyriadau gweddillol drwy ddileu 
carbon sy’n cyd-fynd â sero net.
Allyriadau cwmpas 1 - wedi’u cynhyrchu’n uniongyrchol o 
ffynonellau a berchnogir neu a reolir, h.y. allyriadau tanwydd  
a cherbydau cwmni.
Allyriadau cwmpas 2 - trydan a brynwyd.
Allyriadau cwmpas 3 - allyriadau gweithredol anuniongyrchol 
eraill sy’n digwydd yn y gadwyn gyflenwi ymhellach i fyny neu 
i lawr.

Colled Ddisgwyliedig (EL)

Cyfrifiad cyfalaf rheoleiddiol i amcangyfrif y colledion posibl 
ar amlygiadau cyfredol o ganlyniad i achosion posibl o 
ddiffygdalu dros gyfnod o flwyddyn. Fe’i cyfrifir trwy luosi PD, 
LGD ac EAD.

Colled o Ystyried Diffygdalu (LGD)
Y gwahaniaeth rhwng Amlygiad ar Adeg Diffygdalu a swm net 
yr hyn y disgwylir ei adennill wedi ei fynegi fel canran o’r 
amlygiad.

Cyfalaf Ecwiti Cyffredin Haen 1

Y math ansawdd uchaf o gyfalaf fel y’i diffinnir yng 
Nghyfarwyddeb Gofynion Cyfalaf IV, yn cynnwys cronfeydd 
wrth gefn cronedig ac offerynnau cymwys ar ôl didyniadau 
rheoleiddiol.

Cyfalaf Haen 1 Ychwanegol
Cydran o gyfalaf rheoleiddiol sy’n cynnwys Cyfranddaliadau 
Parhaol Sy’n Dwyn Llog (PIBS) ac offerynnau cymwys eraill ar 
ôl addasiadau rheoleiddiol.

Cyfalaf Haen 2
Cydran arall o gyfalaf rheoleiddiol yn cynnwys dyled isradd 
namyn didyniadau rheoleiddiol penodol.

Cyfalaf rheoleiddiol
Cyfalaf a ganiateir o dan reolau rheoleiddiol, namyn 
didyniadau ac addasiadau rheoleiddiol gofynnol penodol.

Cyfarwyddeb Gofynion Cyfalaf 
(CRD IV)

Deddfwriaeth Ewropeaidd i weithredu Basel III, sy’n cynnwys 
y Rheoliad Gofynion Cyfalaf (CRR) a’r Gyfarwyddeb Gofynion 
Cyfalaf (CRD).
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Cyfradd a weinyddir
Cyfradd a osodir gan y Gymdeithas, megis Cyfradd Amrywiol 
Safonol, a hynny yn ôl disgresiwn y Gymdeithas i’w newid, yn 
amodol ar delerau ac amodau’r cynnyrch.

Cyfradd Cyfnewidiadau Dros Nos ar 
sail Mynegai (OIS)

Cyfradd sy’n adlewyrchu’r llog dros nos nodweddiadol a 
enillir neu a delir ar gyfer gwarant gyfochrog a gyfnewidir. 
Defnyddir OIS i brisio deilliadau cyfradd llog a ddefnyddir  
fel gwarant.

Cyfranddaliadau
Arian y mae Aelodau yn ei dalu i mewn i gyfrif cynilo 
manwerthu gyda’r Gymdeithas ac a gofnodir fel 
rhwymedigaeth yn y datganiad o’r sefyllfa ariannol.

Cyfranddaliadau a benthyciadau
Cyfanswm y cyfranddaliadau, adneuon gan fanciau, adneuon 
eraill, symiau sy’n ddyledus i gwsmeriaid a gwarannau 
dyledion a ddyroddwyd.

Cyllid uwch ddyled anwarantedig

Bondiau a ddyroddwyd gan gyrff corfforaethol a sefydliadau 
ariannol, nas gwarentir gan unrhyw warant gyfochrog ac nad 
ydynt yn ddarostyngedig i unrhyw rwymedigaethau eraill y 
Gymdeithas.

Cymhareb Benthyciad a Gwerth (LTV)
Cymhareb yn dangos balans benthyciad sy’n ddyledus fel 
canran o werth y warant.

Cymhareb cost ac incwm
Cymhareb sy’n cynrychioli cyfran y treuliau rheoli (h.y. 
treuliau gweinyddu, dibrisiant ac amorteiddio) o’i chymharu  
â chyfanswm yr incwm.

Cymhareb cyfalaf Ecwiti Cyffredin 
Haen 1

Cyfalaf Ecwiti Cyffredin Haen 1 craidd fel cyfran o asedau 
wedi’u pwysoli o ran risg.

Cymhareb cyfalaf haen 1 Cyfalaf haen 1 fel cyfran o Asedau wedi’u Pwysoli o ran Risg.

Cymhareb Cyllid Sefydlog Net

Cymhareb hylifedd, a gynigir ar hyn o bryd o dan Basel III, i 
gyfrifo’r gyfran o asedau hirdymor a ariennir gan ffynonellau 
cyllid sefydlog, hirdymor (adneuon cwsmeriaid a chyllid 
cyfanwerthu hirdymor).

Cymhareb diddyledrwydd
Elfen o gyfalaf rheoleiddiol sy’n mesur cyfanswm cyfalaf 
rheoleiddiol y grŵp fel cyfran o Asedau’r grŵp wedi’u Pwysoli 
o ran Risg.

Cymhareb Maint Hylifedd
Metrig hylifedd sydd â’r nod o sicrhau bod cwmni yn cynnal 
lefel ddigonol o hylifedd i fodloni ei anghenion am gyfnod o 
30 diwrnod calendr mewn senario o straen ddifrifol.

Cymhareb Treuliau Rheoli Cymhareb sy’n mesur cost fel cyfran o asedau cymedrig.

Rhestr termau (parhad)
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Cymhareb trosoledd
Cymhareb Basel III sy’n mesur cyfalaf Haen 1 o’i gymharu  
â chyfanswm yr asedau sydd ar y fantolen ac oddi arni.

Cynllun Digolledu Gwasanaethau 
Ariannol (FSCS)

Cronfa ddiogelu ar gyfer adneuwyr sefydliadau sydd wedi 
methu. Ariennir hon gan y diwydiant gwasanaethau ariannol 
ac mae’n ofynnol i bob cwmni, gan gynnwys y Gymdeithas, 
dalu ardoll flynyddol.

Cynllun pensiwn buddion diffiniedig
Cynllun sy’n diffinio’r buddion y bydd cyflogai yn eu cael pan 
fydd yn ymddeol, yn dibynnu ar ffactorau megis oedran, hyd 
gwasanaeth a chyflog.

Cynllun pensiwn cyfraniadau 
diffiniedig

Cynllun y mae’r grŵp a’r cyflogai yn talu cyfraniadau sefydlog 
iddo, heb unrhyw ymrwymiad i dalu cyfraniadau ychwanegol.

Cynlluniau Adfer a Datrys

Mae’r cynllun adfer yn amlinellu’r camau y gall y Gymdeithas 
eu cymryd i atal methiant. Mae’r cynllun datrys yn cynnwys y 
data sydd eu hangen ar Fanc Lloegr i ddatrys sefyllfa ariannol 
y Gymdeithas yn drefnus, os na ellir sicrhau adferiad.

Cytundeb ail-brynu (‘repo’) / 
Cytundeb ail-brynu gwrthdro (‘repo’ 
gwrthdro)

Cytundeb ail-brynu (‘repo’) yw trafodiad pan fo’r sawl sy’n 
cael benthyg yn cytuno i werthu gwarant i’r sawl sy’n rhoi 
benthyg yn amodol ar ymrwymiad i ail-brynu’r ased am bris 
penodol ar ddyddiad a bennir. I’r parti sy’n gwerthu’r warant 
(ac sy’n cytuno i’w hailbrynu yn y dyfodol) mae’n ‘repo’; i 
wrthbarti’r trafodiad (sy’n prynu’r warant ac sy’n cytuno i’w 
gwerthu yn y dyfodol) mae’n gytundeb ail-brynu gwrthdro 
neu’n ‘repo’ gwrthdro.

Dull Cyfradd Llog Gweithredol (EIR)

Mae’r grŵp yn defnyddio’r dull EIR i gydnabod incwm ar gyfer 
offerynnau ariannol penodol a ddelir ar gost wedi’i 
hamorteiddio. Er mwyn cyfrifo’r EIR briodol, mae’r grŵp yn 
gwneud tybiaethau ynglŷn â chyfnod disgwyliedig offerynnau 
ariannol a lefel y taliadau a ragwelir am adbrynu’n gynnar.

Dull wedi’i safoni

Y dull sylfaenol a ddefnyddir i gyfrifo gofynion cyfalaf risg 
credyd o dan Basel III. Yn y dull hwn, mae’r pwysoliadau risg 
a ddefnyddir yn y cyfrifiad cyfalaf yn cael eu pennu gan 
baramedrau goruchwylio'r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus. 
Mae’r dull wedi’i safoni yn llai sensitif i risg nag IRB.

Eiddo masnachol

Mae hyn yn cynnwys adeiladau swyddfa, eiddo diwydiannol, 
canolfannau meddygol, gwestai, siopau manwerthu, 
canolfannau siopa, adeiladau preswyl ar gyfer nifer o 
deuluoedd, warysau a modurdai.
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Endidau Diben Arbennig (SPE)

Endidau sy’n cael eu creu i gyflawni amcan cul sydd wedi ei 
ddiffinio’n fanwl. Yn aml, ceir cyfyngiadau neu derfynau 
penodol ar eu gweithgareddau parhaus. Mae’r grŵp yn 
defnyddio SPE a sefydlwyd dan raglen waranteiddio. Pan fo 
gan y grŵp reolaeth o’r endidau hyn neu’n cadw’r risgiau a’r 
gwobrwyon sy’n gysylltiedig â nhw, cânt eu cyfuno yng 
nghanlyniadau’r grŵp. Defnyddir y term hwn yn gyfnewidiol  
â SPV (llwyfan diben arbennig).

Gwarannau a Gefnogir gan Forgeisi 
Preswyl

Categori o warannau a gefnogir gan asedau ac sy’n 
cynrychioli buddiannau mewn grŵp o forgeisi preswyl. Mae 
gan fuddsoddwyr yn y gwarannau hyn yr hawl i arian a 
dderbynnir trwy daliadau morgais yn y dyfodol (llog a/neu 
brifswm).

Gwarannau dyledion a ddyroddwyd
Tystysgrifau trosglwyddadwy o ddyledrwydd gan gynnwys 
tystysgrifau adneuon, a nodiadau cyfradd sefydlog a 
chyfnewidiol.

Gwaranteiddio

Proses lle mae grŵp o asedau, sef benthyciadau fel arfer, yn 
cael ei gyfuno mewn cronfa a ddefnyddir i warantu 
dyroddiad gwarannau newydd. Mae cwmni yn trosglwyddo 
asedau i endid diben arbennig (SPE) sydd wedyn yn dyroddi 
gwarannau a warentir gan yr asedau. Mae’r grŵp wedi 
sefydlu strwythurau gwaranteiddio yn rhan o’i weithgareddau 
cyllido. Mae’r strwythurau gwaranteiddio hyn yn defnyddio 
morgeisi manwerthu fel y gronfa asedau.

Gwerth yn ôl Risg

Techneg sy’n amcangyfrif y golled bosibl a allai ddigwydd ar 
sefyllfaoedd risg o ganlyniad i symudiadau yn y dyfodol yng 
nghyfraddau a phrisiau’r farchnad dros gyfnod penodol o 
amser ac i lefel benodol o hyder ystadegol.

Gwrthod talu Gweler Ôl-ddyledion.

Incwm llog net
Y gwahaniaeth rhwng y llog a dderbyniwyd ar asedau a’r llog 
a dalwyd ar rwymedigaethau.

LIBOR Cyfradd Gwerthu Rhwng Banciau Llundain.

Lwfansau lleihad mewn gwerth wedi’u 
hasesu’n unigol / ar y cyd

Caiff lleihad mewn gwerth ei fesur yn unigol ar gyfer asedau, 
ac ar y cyd pan fo portffolio yn cynnwys asedau tebyg i’w 
gilydd a phan fo technegau ystadegol priodol ar gael. Mae 
asesiad ar y cyd hefyd yn cynnwys colledion sydd wedi 
digwydd ond nad ydynt eto wedi eu nodi’n unigol ar 
fenthyciadau sy’n destun asesiad unigol.

Rhestr termau (parhad)
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Lleihad mewn gwerth benthyciadau

Benthyciadau pan fo tystiolaeth yn awgrymu bod gostyngiad 
mesuradwy yng ngwerth presennol y llifau arian parod a 
ddisgwylir sydd wedi digwydd ar ôl cydnabod yr ased i 
ddechrau, ond cyn dyddiad y datganiad o’r sefyllfa ariannol.

Maint llog net
Mae’r gymhareb hon yn cyfrifo’r incwm llog net fel canran o’r 
cyfanswm asedau cymedrig.

Nodyn Ewro Tymor Canolig (EMTN) Offeryn dyled hyblyg tymor canolig.

Ôl-ddyledion

Mae cwsmer mewn ôl-ddyledion pan fydd ar ei hôl hi o ran 
cyflawni ei ymrwymiadau gan olygu bod taliad sy’n ddyledus 
ar fenthyciad yn hwyr. Gellir dweud hefyd fod cwsmer o’r 
fath yn gwrthod talu.

Parodrwydd i dderbyn risg
Mynegiad o lefel y risg y mae’r grŵp yn fodlon ei derbyn (neu 
beidio â’i derbyn) er mwyn diogelu buddiannau Aelodau’r 
Gymdeithas a chyflawni amcanion busnes ar yr un pryd.

Plevin

Ym mis Tachwedd 2014, dyfarnodd y Goruchaf Lys yn achos 
Plevin v Paragon Personal Finance Ltd (Plevin) fod methu â 
datgelu taliad comisiwn ar bolisi Yswiriant Diogelu Taliadau 
wedi golygu bod y berthynas rhwng y sawl sy’n rhoi benthyg 
a’r sawl sy’n cael benthyg yn annheg o dan y Ddeddf Credyd 
Defnyddwyr.

Prif Gytundeb y Gymdeithas 
Cyfnewidiadau a Deilliadau 
Ryngwladol (ISDA)

Contract safonol a ddatblygwyd gan yr ISDA ac a ddefnyddir  
i sefydlu trafodiadau deilliadol dwyochrog. Mae’r contract  
yn rhoi hawliau gwrthbwyso cyfreithiol ar gyfer trafodiadau 
deilliadol â’r un gwrthbarti. Mae hyn yn lleihau risg credyd  
y deilliadau i’r graddau y mae’r gwerthoedd negyddol yn 
gwrthbwyso’r gwerthoedd cadarnhaol.

Profion straen
Amryw o dechnegau a ddefnyddir gan y grŵp i fesur i ba 
raddau y gallai fod yn agored i ddigwyddiadau anghyffredin 
ond tebygol.

Proses Asesiad Mewnol o 
Ddigonolrwydd Cyfalaf (ICAAP)

Asesiad mewnol y grŵp o lefelau’r cyfalaf y mae angen i’r 
Gymdeithas ei ddal er mwyn bodloni ei gofynion cyfalaf 
rheoleiddiol.

Proses Asesiad Mewnol o 
Ddigonolrwydd Hylifedd (ILAAP)

Asesiad mewnol y grŵp o’r lefelau hylifedd y mae angen i’r 
Gymdeithas eu dal er mwyn bodloni ei gofynion hylifedd 
rheoleiddiol.

Risg credyd
Y risg o golled ariannol yn sgil methiant cwsmer neu 
wrthbarti i gyflawni ei ymrwymiadau ariannol a chytundebol 
pan fyddant yn ddyledus.
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Rhestr termau (parhad)

Risg gweithredu
Y risg o golled oherwydd bod prosesau, pobl a systemau 
mewnol yn methu neu’n annigonol, neu oherwydd 
digwyddiadau allanol.

Risg hylifedd a chyllid
Y risg nad oes gan y grŵp ddigon o hylifedd, o ran cyfanswm 
ac ansawdd, i fodloni ei rwymedigaethau wrth iddynt ddod 
yn ddyledus.

Seiliedig ar Raddfeydd Mewnol (IRB)

Dull ar gyfer mesur amlygiad i risgiau credyd. Mae dulliau IRB 
yn fwy soffistigedig a sensitif i risg na’r dull safonol a gallai 
fod yn Sylfaenol neu’n Uwch. Dim ond gyda chaniatâd yr 
Awdurdod Rheoleiddio Darbodus y ceir defnyddio dulliau IRB.

Strategaethau ymatal rhag blaen-gau

Strategaethau i gynorthwyo benthycwyr sy’n cael anawsterau 
ariannol, megis ymestyn cyfnodau benthyciadau, trosi 
benthyciadau dros dro yn rhai lle y telir llog yn unig, a 
chytuno i leihau taliadau dros dro. Nod y strategaethau  
hyn yw osgoi blaen-gau neu adfeddu, os oes modd.

Tebygolrwydd o Ddiffygdalu (PD)
Paramedr cyfalaf rheoleiddiol a ddefnyddir i amcangyfrif  
pa mor debygol ydyw y bydd benthyciwr yn diffygdalu ar  
ei ymrwymiadau credyd o fewn y 12 mis nesaf.

Terfyn benthyca
Cyfran yr asedau busnes nad ydynt ar ffurf benthyciadau  
a warantwyd yn llawn gan eiddo preswyl.

Terfyn cyllido
Cyfran y cyfranddaliadau a’r benthyciadau nad ydynt ar ffurf 
cyfrifon cwsmeriaid a ddelir gan unigolion.

Twf cynilion manwerthu net
Cyfanswm y symudiadau yn y portffolio cynilion manwerthu; 
gan gynnwys yr holl fewnlifau ac all-lifau mewn cysylltiad â 
chynilion manwerthu.

Yr Awdurdod Rheoleiddio (PRA)

Rheoleiddiwr darbodus y DU, sy’n rhan o Fanc Lloegr ac  
sy’n gyfrifol, ynghyd â’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol, am 
oruchwylio cymdeithasau adeiladu, banciau ac yswirwyr. 
Amcan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus yw hybu 
diogelwch a chadernid cwmnïau a reoleiddir.

Yr Awdurdod Ymddygiad (FCA)

Y corff statudol sy’n gyfrifol am reoleiddio a goruchwylio 
ymddygiad busnes cwmnïau awdurdodedig yn y DU ers y 1af 
o fis Ebrill 2013. Mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol hefyd 
yn gyfrifol am amddiffyn defnyddwyr ac am hybu 
cystadleuaeth iach.

Ystyriaeth o’r Brand
Mae Ystyriaeth o’r Brand yn mesur a fyddai ymatebydd yn 
rhoi ystyriaeth weithredol i Principality yn ddarparwr posibl 
wrth ymdrin â phryniant newydd.
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I ddod i hyd i’ch cangen agosaf ewch 
i principality.co.uk/branch.

Er mwyn lleihau lledaeniad COVID-19 
cymaint â phosibl, mae’n bosibl y 

bydd mesurau lleol ar waith i ddiogelu 
ein sta�  a’n Haelodau, gweler yr 

wybodaeth sydd i’w gweld yn 
y gangen.
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