
Ffurflen Flynyddol Cynghorau Cymuned a Chynghorau Tref 
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Datganiadau cyfrifyddu 2019-20 ar gyfer: 
 

Enw’r corff: Cyngor Tref Rhuthun 

 

 Y flwyddyn a ddaeth i ben Nodiadau a chanllawiau i’r sawl sy’n llunio’r cyfrifon 

31 Mawrth 

2019 

(£) 

31 Mawrth 

2020 

(£) 

Dylech dalgrynnu’r holl ffigurau i’r £ agosaf.  

Peidiwch â gadael unrhyw flychau yn wag na chofnodi balansau o 

£0 neu ddim.  Rhaid i bob ffigur fod yn gyson â’r cofnodion ariannol 

sylfaenol ar gyfer y flwyddyn berthnasol. 

Datganiad o incwm a gwariant/derbyniadau a thaliadau 

1. Balansau a 

ddygwyd ymlaen 
212,470 228,999 Cyfanswm y balansau a’r cronfeydd wrth gefn ar ddechrau’r flwyddyn fel 

y’u cofnodwyd yn y cofnodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson â Llinell 

7 y flwyddyn flaenorol. 

2. (+) Incwm o 

drethiant 

lleol/ardoll 

136,050 142,830 Cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystod y flwyddyn o 

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

3. (+) Cyfanswm 

derbyniadau 

eraill 

98,214 61,027 Cyfanswm incwm neu dderbyniadau a gofnodwyd yn y llyfr arian parod 

llai’r symiau a gynhwysir yn llinell 2. Mae’n cynnwys grantiau cymorth, 

dewisol a refeniw. 

4. (-) Costau staff 18,908 27,218 Cyfanswm gwariant neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr cyflogedig ac 

ar ei ran. Dylech gynnwys cyflogau, TWE ac Yswiriant Gwladol 

(cyflogeion a chyflogwyr), cyfraniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig, 

e.e. costau terfynu. 

5. (-) Llog ar 

fenthyciadau/ 

ad-daliadau 

cyfalaf 

0 7,031 Cyfanswm gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod y 

flwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gwbl). 

6. (-) Cyfanswm 

taliadau eraill 
198,827 202,252 Cyfanswm gwariant neu daliadau fel y’u cofnodwyd yn y llyfr arian parod 

llai costau staff (Llinell 4) a llog ar fenthyciadau/ad-daliadau cyfalaf 

(Llinell 5). 

7. (=) Balansau a 

gariwyd ymlaen 
228,999 196,355 Cyfanswm y balansau a’r cronfeydd wrth gefn ar ddiwedd y flwyddyn. 

Rhaid iddo fod yn hafal i (1+2+3) - (4+5+6). 

Datganiad o falansau Statement of balances 

8.  (+) Dyledwyr a 

balansau stoc 
0 0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth dyledion sy’n 

ddyledus i’r corff a balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn. 

9. (+) Cyfanswm 

arian parod a 

buddsoddiadau 

228,999 196,355 Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol a chadw, daliadau ariannol 

a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod yn gyson â 

balans cysoni’r llyfr arian parod yn unol â chysoniad y banc. 

10. (-) Credydwyr 0 0 Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian sy’n 

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

11. (=) Balansau a 

gariwyd ymlaen 
228,999 196,355 Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyson â llinell 7 uchod: Nodwch 

gyfanswm (8+9-10). 

12. Cyfanswm 

asedau sefydlog 

ac asedau 

hirdymor 

443,872 552,010 Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog, ynghyd ag 

unrhyw asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 Mawrth.  

13. Cyfanswm 

benthyciadau 
90,000 84,841 Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad o drydydd partïon ar 31 Mawrth 

(gan gynnwys PWLB). 

 

 Ydy Nac 

ydy 

Amh. Ydy Nac 

ydy 

Amh.  

14. Nodyn datgelu 

cronfeydd 

ymddiriedolaeth       

Mae’r corff yn gweithredu fel unig ymddiriedolwr ac mae’n 

gyfrifol am reoli (a) cronfa/cronfeydd ymddiriedolaeth/ 

asedau (dylai darllenwyr nodi nad yw’r ffigurau uchod yn 

cynnwys unrhyw drafodion ymddiriedolaeth). 
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