
Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyfer: 

Enw'r corff: 

Datganiad o incwm a gwariant/derbyniadau a thaliadau 

1. Balansau a O O Cyfanswm y balansau a'r eronfeydd wrth gefn ar ddeehrau'r flwyddyn fel 
ddygwyd ymlaen 

I J_-;)__ 7 b q C) -5 lo y'u eofnodwyd yn y eofnodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson a Llinell
7 y flwyddyn flaenorol. 

2. (+) lnewm o 0 

drethiant 
booc, lleol/ardoll r 

3. (+) Cyfanswm 0 

derbyniadau I 4-1Cf 
eraill I 

4. (-) Costau staff 0 

1,w 

5. (-) Llog ar 0 

fenthyciadau/ 
0 ad-daliadau 

eyfalaf

6. (-) Cyfanswm 0 

taliadau eraill qow1 

7. (=) Balansau a 9osft> 0
gariwyd ymlaen 

Datganiad o falansau 

8. (+) Dyledwyr a 
balansau sloe 

9. (+) Cyfanswm 
arian parod a 
buddsoddiadau 

10. (-) Credydwyr 

11. (=) Balansau a 
gariwyd ymlaen

12. Cyfanswm 
asedau sefydlog 
ac asedau 
hirdymor 

13. Cyfanswm 
benthyciadau 

14. Nodyn datgelu 
cronfeydd 
ymddiriedolaeth 

0 

0 

0 

oto�L. 

0 

0 

qo"Jh 
0 

0 

11+,ioo 

0 

0 

■ 

0 Cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y flwyddyn o 

/opCo drethiant lleol (praesept) neu ardoll/eyfraniad gan brif gyrff. 

0 Cyfanswm incwm neu dderbyniadau a gofnodwyd yn y llyfr arian parod 
spr-b4-. llai"r symiau a gynhwysir yn llinell 2. Mae'n eynnwys grantiau eymorth, 

dewisol a refeniw. 

0 Cyfanswm gwariant neu daliadau a wnaed i bob gweilhiwr eyflogedig ae 

1560 
ar ei ran. Dyleeh gynnwys eyflogau. TWE ae Yswiriant Gwladol 
(eyflogeion a ehyflogwyr), eyfraniadau pensiwn a threuliau eysylltiedig, 
e.e. costau terfynu.

0 Cyfanswm gwariant neu daliadau eyfalaf a llog a wnaed yn ystod y

0 flwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gwbl). 

0 Cyfanswm gwariant neu daliadau tel y'u eofnodwyd yn y llyfr arian parod 

<?;,�70 llai eostau staff (Llinell 4) a llog ar fenthyeiadau/ad-daliadau eyfalaf 
(Llinell 5). 

I Llo.,'.2. 0 Cyfanswm y balansau a'r eronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y nwyddyn. 
Rhaid iddo fod yn hafal i (1 +2+3) - (4+5+6). 

0 
0 Cyfrifon inewm a gwariant yn unig: Nodweh werth dyledion sy'n 

ddyledus i'r eorff a balansau sloe a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn. 

0 Pob eyfrif: Swm yr holl gyfrifon bane eyfredol a ehadw, daliadau ariannol 

I\ ,,od-- a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson a 
balans eysoni'r llyfr arian parod yn unol a ehysoniad y bane.

C> 
0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy'n 

ddyledus gan y corff (heblaw costau benthyg) ar ddiwedd y flwyddyn. 

0 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyson ii llinell 7 uchod: Nodwch 
11,10.;z_ gyfanswm (8+9-10). 

0 Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog, ynghyd ag 

17,ooo 
unrhyw asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrth. 

0 Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd part'ion ar 31 Mawrth 
0 (gan gynnwys PWLB). 

■■II■
□ □ □

Mae'r corff yn gweithredu tel unig ymddiriedolwr ac mae'n 
gyfrifol am reoli (a) eronfa/cronfeydd ymddiriedolaeth/ 
asedau (dylai darllenwyr nodi nad yw'r ffigurau uchod yn 
cynnwys unrhyw drafodion ymddiriedolaeth). 

.., 

Cyngor Cymuned Pennal



 



 



Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru 
Adroddaf mewn perthynas â’m harchwiliad o’r cyfrifon dan adran 13 o’r Ddeddf, pa un a yw unrhyw faterion a ddaw 
i’m sylw’n rhoi achos i bryderu na chydymffurfiwyd â deddfwriaeth berthnasol a gofynion rheoleiddiol. Cynhaliwyd fy 
archwiliad yn unol â chanllawiau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.  
Ardystiaf fy mod wedi cwblhau’r archwiliad o’r Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 
ar gyfer: 
 

Cyngor Cymuned Pennal 

Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol 

Barn archwilio - Amodol 

Ac eithrio’r materion a nodir isod ar sail fy adolygiad, yn fy marn i, nid oes unrhyw faterion wedi dod i’m sylw sy’n rhoi achos i 
bryderu, mewn unrhyw ffordd berthnasol, bod yr wybodaeth yr adroddir arni yn y Ffurflen Flynyddol hon: 

• heb gael ei pharatoi yn unol ag arferion priodol; 

• yn peidio â chydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol a gofynion rheoleiddiol; 

• yn anghyson â threfniadau llywodraethu’r Cyngor/Pwyllgor; ac 

• nad oes gan y Cyngor/Pwyllgor drefniadau priodol yn eu lle i sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran y 
modd y mae’n defnyddio adnoddau. 

Sail i’r amod 

Yn fy marn i, mae'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol yn anghyson â threfniadau llywodraethu'r Cyngor sydd ar waith yn ystod 
y flwyddyn. 
• Mae'r Cyngor yn datgan ei fod wedi gwneud trefniadau priodol ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio 

Cyhoeddus (Cymru) 2004. Fodd bynnag, nid oedd yr hysbysiad o archwiliad a gyhoeddwyd gan y Cyngor yn cydymffurfio â 
gofynion Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014: 
• Dim ond 10 diwrnod cyn y cyfnod arolygu archwilio a gyhoeddwyd yr hysbysiad ac nid 14 diwrnod fel sy'n ofynnol gan 

y Rheoliadau 
• Dim ond am 15 diwrnod gwaith yr oedd y cyfnod arolygu a hysbysebwyd ac nid 20 diwrnod gwaith fel sy'n ofynnol 

gan y Rheoliadau 
 
Materion eraill sy’n codi ac argymhellion 
Nid oes unrhyw faterion pellach yr hoffwn dynnu sylw'r Cyngor atynt. 
 

 

 
Richard Harries – Cyfarwyddwr, Archwilio Cymru 
Dros ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru 

Dyddiad: 25/04/2022 

* Dileer fel y bo’n briodol. 
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