
 
 
 

Datganiad incwm cyfunol 
ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2015 
 
 2015 2014 
 £m £m 
Continuing operations   
   
Llog derbyniadwy ac incwm tebyg 243.3 258.0 
Llog taladwy a chostau tebyg (109.2) (124.2) 

Incwm llog net 134.1 133.8 

   

Ffioedd a chomisiwn derbyniadwy 6.5 7.6 
Ffioedd a chomisiwn taladwy (1.1) (1.0) 

Incwm comisiwn a ffioedd net 5.4 6.6 
   
Incwm gweithredu arall 1.4 1.5 
Enillion/(colled) gwerth teg arall 0.9 (1.5) 

Incwm gweithredu net 141.8 140.4 
   

Costau gweinyddol (77.1) (55.6) 
Dibrisiant ac amorteiddiad (6.6) (9.1) 

Costau gweithredu (83.7) (64.7) 
   
Darpariaeth lleihad yn y gwerth ar gyfer y golled ar fenthyciadau a 
blaensymiau 

(4.8) (13.5) 

Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau a chostau eraill (4.3) (8.7) 

   

Elw gweithredu ac elw cyn treth o'r gweithrediadau  parhaus 49.0 53.5* 

   

Gwariant treth (11.3) (11.7) 

   

Elw ar gyfer y flwyddyn o weithrediadau parhaus 37.7 41.8 
Elw ar gyfer y flwyddyn o weithrediadau nad ydynt yn parhau - 10.5 

Elw ar gyfer y flwyddyn 37.7 52.3 

    
*Mae'r elw gweithredol a'r elw cyn treth o weithrediadau parhaus 2014 yn cynnwys credyd untro o 10.1m yn gysylltiedig â newid 

yn y rhagdybiaeth chwyddiant o ran y cynllun buddiant pensiwn diffiniedig. 

 
Cysoniad Elw Gwaelodol 
 2015 2014 

 £m £m 

   

Elw statudol cyn treth o weithrediadau parhaus 49.0 53.5 

Newid mewn rhagdybiaeth o ran chwyddiant pensiynau - (10.1) 

Elw ar werthiant Giltiau  - (0.2) 

Costau adolygiad strategol ac ailstrwythuro Nemo   4.5 - 

Darpariaeth ar gyfer rhwymedigaethau a chostau eraill 4.3 8.7 

Elw Gwaelodol 57.8 51.9 
 

Datganiad cyfunol o'r sefyllfa ariannol  
ar 31 Rhagfyr 2015 
 2015  2014 
 £m  £m 
Asedau    
Asedau hylif 962.0  1,037.4 
Offerynnau ariannol deilliannol 21.3  30.9 
Benthyciadau a blaensymiau i gwsmeriaid 6,544.9  6,139.9 
Asedau sefydlog ac eraill 56. 2  56.8 



 
 
 

Cyfanswm asedau 7,584.4  7,265.0 

    
Rhwymedigaethau    
Cyfranddaliadau 5,621.8  5,613.0 
Benthyciadau 1,287.5  1,001.7 
Offerynnau ariannol deilliannol 31.4  42.8 
Rhwymedigaethau eraill 32.6  32.0 
Rhwymedigaethau israddedig 92.3  92.3 
Cyfalaf tanysgrifiol 69.8  71.9 
Cyfanswm rhwymedigaethau 7,135.4  6,853.7 
Cronfa gyffredinol wrth gefn 447.4  408.7 
Cronfeydd eraill wrth gefn 1.6  2.6 
Cyfanswm ecwiti a rhwymedigaethau 7,584.4  7,265.0 
    
    
Canlyniadau a chymarebau allweddol 2015  2014 
 %  % 
    
Elw llog net 1.81%  1.87% 
Cymhareb cost incwm 59.0%  46.1% 
Cymhareb treuliau rheolwyr 1.13%  0.90% 
Cymhareb cyfalaf ecwiti cyffredin haen 1 21.1%  18.2% 
Cymhareb trosoledd 5.47%  5.02% 
Asedau hylif fel canran o gyfranddaliadau a benthyciadau 13.9%  15.7% 

 

*Mae cymarebau Incwm Cost a threuliau Rheolwyr 2014 yn cynnwys effaith credyd untro o £10.1 miliwn yn gysylltiedig â newid 
yn y rhagdybiaeth chwyddiant o ran y cynllun buddiant pensiwn diffiniedig. Ac eithrio’r eitem hon, y cymarebau cymharol yw 
53.3% a 1.05% yn ôl eu trefn. 

 

 

 


