Ffurflen Flynyddol Cynghorau Cymuned a Chynghorau Tref
yng Nghymru ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben ar 31 Mawrth
2019
DEWIS IAITH
Nodwch sut yr hoffech i ni gyfathrebu a chi yn ystod yr archwiliad. Noder y bydd hysbysiadau a.chwilio yn cael eu
cyhoeddi'n ddweithog.
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Y CYFRIFON A'R BROSES ARCHWILIO
chynghorau
Mae Adran 12 o Ddeddf tuchwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i gynghorau cymuned a
t ef (a'u cyd-bwyllgorau) yng Nghym.u lunio eu clrifon bob blwyddyn hyd at 31 Mawrth a sicrhau bod Archwilydd
(cymru) 2014 yn nodi
cyffredanol cymru yn archwilio'r cyfrifon hynny. Mae Rheotiad 14 o Reoliadau cyfrifon ac Archwilio
yn
bod yn rhaid i gyrff ltywodraeth leol llai h.y. y rhai hynny ag inc,rrm a gwariant syn llai na e2.5 miliwn baratoi eu cyfrifon
-.rnol e'r arferion priodol.
yng nghyhoeddiad un Llais
r.todir yr arferion priodol ar gyfer cynghorau cymuned a chynghorau tref a'u cyd-bwyllgorau

-

cymru/cymdeithas ctercod cynghorau Lleol 'Govemance and accountability for localcouncils in wales
A Pfactitione6, Guide' (y canllaw iYmarfe.wyr). Mae'r canllaw i Ymarforwyr yn ei gwneud yn ofynnol iddynt baratoi eu
cyfrifon ar ffurf fturflen flynyddol. Mae'r ffurflen flynyddol hon yn bodloni gofynion y canllaw i Ymarferwyr.
Mae'r cyfrifon a'r tr€fniadau archwilio yn dilyn y broses a nodir isod
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Darllenwch y canllawiau ar gwblhau'r Ffurfl€n Flynyddol hon a chwblhewch bob adran mewn coch
DV\IY adran y Oatganiad Llywodraothu Blynyddol.
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ERADWYO'R FFURFLEN FLYNYDDOL

Mae dau flwch i'w hardystio a'u cymetadwtro gan y corff. lllae'l ail flwct yn ofynnol dlm ond os oes angen
ii*ylio .*utnun nynydao o ganiyniao i'r irctrwiliad. Dylech lenwl'r blwch uchaf vn unig cvn anfon v ffurtlon at

yr a.chwilydd,

Mae'n ftald l,r cyngor gymerddwyo,l lfurf,en fiynyddol cYN i'r cyfrifon a'l doglenn€u ategol fod atsael i'w
harchwilio'n gyhoeddu;o dan adran 30 o Ddeddf Atchwilio Cyho€ddus (Cymru) 20lX'
Yr archwilydd sy'n gweiihtedu ar ran yr Archwilydd Cytfrodinol fydd yn-cwblhau.TystysgtArgllwilig accyffredinol cy;ru. Nl cnhrr y ctercls*yaaog Ariannol Cyftifol, y cadeirydd na'l
"a-Jai.a'Lrtirifia
archwiltdd mcwnol 6u cwblhau.
y
caiff {furflenni a archwiliwyd ac a ardysliwyd eu dychwelyd it corfi at ddibenion cyhoeddi ao arddangos datganiadau
Cymru'
Cyffredinol
Archwilydd
cyf.ii/ddu, y Datganiad Lliwodraethu Blynyddol a thystysgrif ac adroddiad

Datganiadau cyfrifyddu 2018-19 ar gyfer:
Enw'r cortf:

Cyngor Cymuned Llanelltyd

Datganiad o incavm a gwarianuderbynladau a thaliadau

l.

Balansau a
ddygwyd ymlaen

5,763

7,394

,m y balansau a r c.onfeydd wrlh gsftl ar dcl€chrau'r fiwt/ddyr fel
y'u cofrodwyd yn y coftodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson a Llinell

Cyhnsl
7y

2.

(+) lncrr/rn o

fqddyn

ffaenorol.

7,500

7,500

Cyfanslvm yr inodrn a ddebyniwydderbyniadwy yn ystod y ffwyddyn o
dr€thiant lleol (praes€pt) n€u ardoltcyfraniad gan brif gyrff.

4,982

3,486

Cyfanswrn incwrn neu ddebyniadau a gotrEdwyd yn y llyh arian parod
llai'r syrniau a gynht /ysir yn llinell 2. Mae n cFnwys gran$au cymodl,

d.sthiant
Il€oyardoll

3,

(+) Cyfanswn
derbyniadau

eraill

4.

(-) Co€taj staff

5.

G) Llog

1,388

1,446

G)

Cyfanswn

taliadau e€ill

Cyfansffn gwariant neu daliadau

a wnaed i bob gi/r€ithiwr cyfogsdig ac
gvnnwys
ar €l ran. Dyloch
cyfrogau, TWE ac Yswidant Gwladol
(cyflAoion a cnwog$ry.), cyftaniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig,

Cyfanswm gNvariant neu daliadau cyfslaf a llog a wna€d yn ystod y

ar

iwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gwbl).

fsnlhyciadau/
ad-daliadau
cyfalaf

6.

-

9,469

10,098

Cyfanswm gweriant n€u daliadau lel y'u coftodwyd yn y llyfr arian parod
llai costau staff (Lllnell 4) a llog ar funthyciadau/ad{aliadau cyfalaf

(Llin€ll5).

7.

(:)Balansau a
gariwyd ymlaen

7,394

6,836

Cyfanslwn y balansau a? cronfeydd wrth gefrl ar ddiwedd y fwyddyn.
Rhaid iddo fod yn hafal i (1+2+3) - (4+5+6).

Datganiad o falansau

S.
S.

(+) Dyledwyra

cy'ftifon lnc{rm a gwariant yn unigr Nodw.h u,€rth dyl€dion sy'n

balansau stoc

ddyledus i,r corfi a balansau sloc a ddelir ar ddivredd y frvyddyn.

(+) Cyfanswm
a an parcd a

7,334

6,836

buddsocdiadau

10.
'l

l.

G)

Cy'trifon lncavm a gwarlanl yn unig: Nodwch werlh yr arian qy'n
ddyledus gan y corfi (heblaw costau b€nthyg) a. ddiwedd y frnl/ddyn.

Credydwyr

(=) Balansau a
gadwyd ymlaen

12. Cyfanswm
asodau sefydlog

Pob cy'frf: Swn yr holl gyftifon banc cyfr6dol a chadq daliadau adannol
a buddsoddiadau a ddelir ar 3'l Mawrth. P.haid i hyn fod ytl gyson a
balans cysoni? llyfr adan parod yn unol a chysonlad y banc,

7,394

6.836

69,779

69,779

Dytai cyfanswm y balaffiau fod yn gyson

t

llin€ll 7 uchod: Nodwch

gyfans$n (8+910).
Gw€rth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob as€d Eelydlog, ynghyd ag
unfiyw as€dau hidymor eraill a ddelir ar 3 l Mawrth.

hirdymor

0

13. Cyfdns.rfir
b€nthyciadau

14

Nodyn datgelu
cronfeydd

ymddiriedolaetr

Balans cyhlafdyledus pob bsnthyciad o drydydd partibn al31 Ma\/rth
(gan gynnwys F,WLB).

Mao'r corff yn gweithredu lel unig ymddidedolw ac mae'n

6

gyftr'fol am reoli (a) cronfa/cronfeydd ymddidedolaeth/
asedau (dylai dadlenwyr nodi nad yu/r lfigurau uchod yn

cynnwys unrhw drafodion ymddidedolaeth).

Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 1)
Rydym yn cydnabod, fel aolodau o'r Cyngor/Bwrdd/a^,yllgor, ein oyfrifoldeb am sicrhau bod system rtFolaeth tewnol
gadarn ar r4aith, gan gynnwys paratoi'r datganiadau oyfrifyddu. Rydym yn cadamhau, hyd eithaf €in gwybodaeth a'n
cred, o ran y datganiadau cyfriMdu ar gyfer y fiwyddyn a ddaeth iben 31 Maw.th 2019, ein bod wedigwneud ycanlynol:

Rydym wedi rhoitr€ftiadau arwailh ar

.

Pennu eigyllideb a fioolieiadan 6,12
yn bdodol a pharatoi a
chymeradwyo ei dda€aniadau
c'yfritddu fel y rhagnodir gan y
gyfi'aith.

gyei

gwailfi rheoli adannol effeithiol yn ystod y
nwyddyn; a

.

pharatci a chymeEdwyo'r daEaniada! cyfiiryddu.

Cynnal syslem rheolaeth fewnol ddigonol, gan
gynnwys m€surau a gynlluniwyd i atal a chanfod tt yll a
llygr€dd, ac adolygu ei heffeithiolrwydd.

3. Rydym wedi cymryd yr hollgamau fiesymol iroi
sicnwdd i ni'n hunain nad oes unrhyw achosion o
ddiryg cydymfirrfio gwirioneddol na phosiu a
chyfiBithiau, fieoliadau na chodau ymarfer a allai gael
effaith adannol sylweddol ar allut
cyngor/B!4rdd/Pwyllgor i gynnsl ei fusnes nac ar ei

pdodola

Gwneud trefrriadau
derbyn cyfifoldeb am we.chod yr
arian cyhoeddus a? adnoddau
dan ei r€olaeth.

6

mae

G

a

Ond wedigwneud peihau y
ganddo r pwer cffreifiiol i w
gwneud ac u/edi cydymfrrfio a
chodau ymarfer a seionau wih

6,7

6

s€tllfa ariannol.
Rhoi'rcyffe i bob unigolyn

Rydym wsdi daparu cyffe priodol i etholwyr arfer eu
hawiiau yn unol a qofynion Rheoliadau Cyfrifon ac
Archwilio (Cymru) 2014.

Ystyied y risgiau adannol a r

i rcoli'r dsgiau hynny, gan gynnwys cyffwyno
fisolaelhau mewnol a/neu ysrvidant allanol lle y bo
angen.

6. Rydym wedi cynnal system archwilio mewnol ddigonol
ac effeithiol ar gyfer y coiirodion cytifyddu a'r

a

systemau rheoli drwy gydol y iwyddyn ac wedi cael
adroddiad gan yr archwilydd mewnol.

G

Cronfeydd fnddidedolaeth - yn rhinw€dd ein swydd
fel ymddidedolwr, rydym wedi:

cyfawni ein cyftifoldeb mswn perthynas ag
atebokwydd am y gronfa/cronfeydd gan gynnwys

clflwyno ad.oddiadau adannol a,lle y bo angen,

6. 8

w€dl

6

Ystyried a chymryd camau pnodol 6, 8,23
itnd i'r afael e phroblemau/
gNvendidau a ddygwyd i'v, sylw
gan archwilwyr ma/vnol ac allanol,

phob mater a godwyd mewn adrcddiadau blaenorol
gan archwilwyr mewnol ac allanol,

.

I

yn

Trefiru iunigolyn cymwys,
annibynnol ar y rheolaolhau a'r
glrsithdrehau ariannol, roi bam
wrthrychol ar ba un a y/r'r rhain yn
diwallu anghenion y corff.
Datgelu popelh y dtaifod
ei ddatgelu am ei fusnes yn
ystod y f,wy&lyn gen gynnwys
diqwyddiadau a ddigwyddodd ar
6l i'r fwddyn ddod i b€n os ydynt
yn b€rthnasol.

s. Rydym wedi cymryd camau pdodol i rynd i'r afael a

g.

6,

dsgiau eraill a wynebh ganddo
wrth weithredu'r corff a delio 6
h'ryn briodol-

Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor ac wedi cymryd camau priodol

Rydym wediystyried a oes unrhyw ymgyfreilha.
rhwymedigaethau neu ynnwmiadau, digwyddiadau
neu d€fodion, a ddigwyddodd nsill aiyn ystod y
fwyddyn neu ar 6l i'r iwyddyn ddod i ben, wedi cael
eFailh ariannol ar y Cyngor/BMdd/Pwyllgor a, lle y bo'n
brjodol, wedi €u cynnwys yn y dalganiadau cyfri@du.

6,23

yn unol el hyn a nodir yn yr
hysbysiad ot archwiliad.

5. S/dym wsdi cynnal asesiad o r dsgiau sy'n wyrebu'r

7.

a

diddodeb archwilio cytifon y corff

Cyflawni ei gyfrifoldebau !3, 6
r
yn rhinwedd ei swydd
unig reolwr-ymddidedolwr
ymddidedolaeth neu

fel

r

(_

ymddiriedolasthau lleol.

cynnal archwiliadau annibynnol.
ar wahan, fiowch esttoniadau i'r archwilydd allanol ar gfer pob ymateb 'naddo' a roddwyd; a disgtifiwEh pa gamau
gNeithredu syn cael gu cymryd i fynd i'r afad a'r gwendidau a nodwyd.

' Ar ddalen

Datganiad Llywodraethu Blynyddot (Rhan 2)

'1.

Rydym w€di mabwysiadu rheolau setdtog a
rheoliadau ariannol fel sy n briodol.

2.

Rydym wedi sicrhau bod fteolau setr/dlog y
Cyngora rheoliadau ariannolwedi'u dilyn ar
gyier yr holl drafocliadau perthnasot.

3.

Mae holl bwyllgorau ac is-bwyllgoraut cyngor
wedi eu seldlu'n briodol ac maent wedi derbyn
cflch gorchwyl priodol yn nodil cyfrifoldebau
dirp yedig iwneud penderfi/niadau ac
argymhellion.

a

Wedi sei/dlu yn briodol ei reolau mewnol ar
gyfer pennu sut y bydd yn cyflawni ei fusnes.

('

Wedi dilyn ei reolau mewnol ac wedi adoiygu
ei qydymftrrfiad a r rheolau hynny

f_

Wedi sicrhau, pan fo n briodol, bod y Cyngor
]/l€didirprwyo yn bdodol eigyfrifoldebau i
bwyllgorau

Dileerfel y bo'n briodol.

Cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor
Y Cyngor/Bwrdd/P*yllgor syn gyfiilol am baratoil datganiadau cyftiryddu yn unol a gotnion Rheoliadau Cyfiifon ac Archwitio (Cymru)
2014 ac am bamtoit Datganiad Llywodraethu Btynyddot.

Ard)'stiad gan y Swyddog Ariannol Cyftlfol

Cyr*erad'.ryaeth gan y Cyngor/Bwdd/Pwyllgor

hon
i

A.dystiaf fod y datganiadau cyfrjfyddu yn y Fturflen Flynyddot
yn rhoidariun teg o setllh ariannoly Cyngor/Bwrdd/Pwyttgor, a
jncwm al wariant, neu n cyflwynol dedFiadau a?taliadau
n
briodol, yn 6ly digwyod. ar gyfer y ltwyddyn a ddaeth iben 3i
Mawnh

20is
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Enw: ansen enw H,M. €5w A R.>s
Dyddi.* ddhr/bbbb os/o+// ?-'Jr1
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cyftirot:/{.

Cadamhaf tod y dalganiadau cyfiitddu hyn a'r Daiganiad
Lty!$odraelhu Btynyddotwedieu cymerad\4yo gan y
Cyngor/Bwrdd/Pwyllqor o dan gyfeimod cofnodi

F;ttbA€rtto&Lrebrti ld aqljwrqaa.a
Ltorhod cadeirydd.y cyhrrod:
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Diddiad: dd/mrwbb;b 6g/-*7eat7
Enw: ansen

enw

Ailgymeradwyaeth ac ailardystiad gan y Cyngor/Bwrdd/Pwyllgor (dim ond os bydd y tturfler
llynyddol wedi ei diwygio yn yr archwiliad)
ArdyEtiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol

Cymeradwya6th gan y Cyngor/Bwrdd/Pvryl lgor

Ardysliaf fod y datganiadau cyfritddu yn y Fturflen Flynyddol hon
yn ftoidadun teg o setlFa ariannoly CyngodBwrdd/Pwyllgot a i
incwm a'iwadant, neu n cyflwyno? defiyniadau a? taliadau n
briodol, yn 6l y digwydd, ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31
Mawrth 201S.

Cadamhaf fod y datganiadau cyfrii/ddu hyn at Datganiad
Llywodraelhu Blynyddol w€di cael eu cymeradwyo gan y
Cyngor8wdd/Pwyllgor o dan gyfeimod coftrod:

Llotnod y Swyddog Arlannol Cyhitol:

Llohod Cadclrydd y ctfarfod:

Enw: angen enw

Enw: angen enw

Dyddlad: dd/mnvbbbb

Ot'ddiad: dd/mmbbbb

Nodwch y cyfeimod cofiod a dyddiad y cyfarfod

t',..,,

Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru
Mae'r archwilydd allanol yn cynnal yr archwiliad ar ran Archwilydd Cy{fredinol Cytnru, ac yn unol a chanllawiau a
gyhoeddwyd ganddo. Ar sail ei adolygiad o'r Fturtlen Flynyddol a'r wybodaeth ategol, mae'n nodi pa un a t/dd unrhyw
fater a ddaw i'w sylw yn peri pryder nad yvlr ddeddfitriaeth a'r go{ynion .heoleiddio porthnasol wedi'u bodloni.
Ardystiwn ein bod wedi 6r,vblhau'r archwiliad o'r Fturflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 20 1 9 ar
gyfer:
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Adroddlad yr archwilydd allanol
yn
IAc€i8rder+atede€ a-nodirisodl'Ar sail ein hadolygiad, yn ein bam ni, nae'rwybodaeth yn y Ffurflen Flynyddol
y!t'r
dd€dclftvriaeth a r
cydymffurfio ag arfedon piodol ac nid oes unrhyw tatedon wedi dod i'n sylw syn peri pryder nad
gorynion fieoleiddio perthnasol wedi'u bodloni.

J

Mateaion eraill ac argymhellion
Ar sait ein hadotygiad, tynnwn sykr'r corfi at y matorion a'r argymhellion canlynol nad ydynt yn effeithio ar ein bam archwlio
ond y dylai'r corff ymdrin a hwy-

(Parhewch a. dafen ar wahan os oes ang€n.)

BDO LLP Southempton
U niied 1{ingdom

Enw'r archwilydd allanoli
Llofnod yr archwllydd allanol:

n

So tl{

Dros ac a. ran Archwilydd Cyffedinol Cymru
)D

s

fel y bo'n br'odol.

Dyddlad:

-zgl) \tr

Adroddiad archwilio mewnol Blynyddol ar gyfer:

Enw'rcorfi:

CyngorCymunedLlanelltyd

Mae archwiliad mewnol y Cyngor, gan weithredu'n annibynnol ac aa sail asesiad o risg, wedi cynnwys cynnal asesiad
d€wisol o gydymffurfiaeth at gweilhdrefnau a'r rheolaethau perthnasol y disgwir iddynt fod ar waith yn ystod y flwyddy.r
ariannolsy'n dod i ben 31 Mawrth 2019.
Cynhaliwyd yr archwiliad mewnol yn unol ag anghenion y Cyngor a'r gwaith a drefnwyd. Ar sail y canfyddiadau yn y
meysydd a archwiliwyd, ceir crynodeb o gasgliadau? arcfMiliad mewnolyn y tabl hwn. Nodir isod amcanion rheolaeth
fewnol a chasgliadau'r archwiliad me\^hol ar ba un a oedd y amcanion canlynol o ran rheolaeth, ym mhob fordd bwysig,
yn caeleu bodlonidrwy gydolytlwyddyn ariannolisafon sy'n ddigonol iddiwallu anghenion y Cyngor.

Mae'r llyftau cyfrifon pdodol v!€di'u
cadvr'n bdodol drwy gydol y
2.

3-

Mewnosodwch destun

Eodlonwyd heoliadau adannol,
cefirogM,yd taliadau gan anfonebau,
cymeradwywyd gwariant a
rhodd'ryd cyfrif priodol am TAW.

a

Asesodd y corf y dsgiau sylweddol
i gyflawni ei amcanion ac adolygodd
ddigonolrwydd y trehiadau ar gyfer
eu rheoli.

|-

Doilliodd y gotniad blynyddol am
braesepuardoll/adnoddau o broses
gyllidebu ddigonol, cafodd cynnydd
yn ebyn y gyllideb ei fonitro n
rheolaidd, ac roedd y cronfuydd
wrth gefi' yn briodol.

r

Mewnosodwch destun

Mewnosodwch destun

r

ii

a

Calodd yr inc1l/m disgwyliodig ei

M€wnosodwch destun

dderbyn yn llawn, ar sail pdsiau
ctwir, eigoftodi'n briodol a'i
fancio'n sylh, a hoddwyd cyftif
Cetnogwyd taliadau arian m6n yn
briodol gan ddebynebau,
cymeradwywyd gwariant a
fioddwyd cyfiif priodol am TAW.
7. Talwyd cyflogau i gyflogeion a
lwfansau ia€iodau yn unol a
chymeradwyaethau a gofhodwyd, a
chymhwyswyd gofynion TWE ac
Yswiriant Gwladol yrl bdodol.
Roedd y cofrostrau asedau a
budclsoddiadau yn gyfuwn. yn
gylvir, ac yr cael eu cynnalyn
bdodol.

Mewnosodv/ch deslun

(-

r

Mewnosod'rYch deslun

.-

Mewnosodwch destun

a

I\,lewnosodwch destun

9.

Cafodd cysoniadau ct4rifon banc
c).iirodol ac ar ddiwedd y flwyddyn
eu cynnal yn bdodol.

irewnosodwch destun

.-

'10. Cafodd datganiadau cyfriryddu a
baratowyd yn ystod y flwyddyn eu

Mewnosodwch destun

paratoi ar y sail cyfiitddu gylvir

(dedyniadau a thaliada!/incwm a
gwariant), roeddent Yn gyson at
llyfr arian parod, wedi'u cefnogigan
drywydd archwilio digonol o
gofnodion sylfaenol, a, lle y bo'n

c

briodol. cafodd dyledwyr a
chredydwyr eu cofnodi n biodol.

t l . cronfeydd ymddiriedolaeth (gan
gynnwys ymddidedolaethau
elusennol)- Mae? Cyngor wedi
cyflawni ei gyfrifoldebau fel

Mewnosodwch destun

r

a'

12. Nodwch y maes dsg

1

3. Nodwch y maes risg

l\,,lewnosodwch destun

r

ilewnosodwch destun

a
[rewnosodwch destun

14. Nodwch y maes risg

naddo', nodwch y goblygiadau a?cama! syn caeleu cymryd irynd i?atuelag unrhw wendid rheolia nodlryd
(ychwanegwch dudalenoau ar v!€han os oes angen).
Os atebwyd 'heb ei gynnwys , nodwch pryd y gwnaethpwyd y gwaith archwilio mownol mwyaf diweddar yn y maes hwn a phryd y
bwriedir eiwneud nesaf, neu os nad oes angen eigynnwys, Cnaid it archwilydd mellJnolesbonio pam nad oes angen hynny.

'Os ateb$yd

"

nghanfyddiadau manwl a m hargymhellion yr wyf yn eu dwyn i sylw r cyngorwedi'u cynntys yn ry adroddiad manwl
lMae
*
dyddiedig lrai 2019.] Dileer os nad oes adroddiad wedii baratoi.

t

it cyngor

Cadarnhau archwiliad mewnol
RwyflRydym yn cadamhau nad wyl i/ydym ni, fel archwilydd mewnol y Cyngor, wedi yngyrnryd a s,wyddogaeth reoli na gweinyddol o
fewn y codf (gan gynnwys paEtoir cyfrifon) nac fel aelod ot corff yn ystod y blynyddo€dd ariannol2017-18 a 201&19. Cadamhaf
heryd natu unftyw achos o wrlhdaro buddiannau ynghylch [,

mhenodiad.

r

Enw'r unlgolyn a gynhallodd yr archwillad mewnol: Manon Haf Beatson
Cytsirlad yr Archwilydd Mownol: Pencadlys, Stryd y JOl, Caematfon, LL55 lSH.

Llohod yr unlgolyn

a gynhaliodd y. a.chwiliad

mewnol:

t^lt<
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Dyddiad: 15/0512019
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Nodiadau cyfarwyddyd ar gwblhau'r Ffurflen Flynyddol
1.

Rhaid i chi gymhwyso arfsrion priodol w'th baratoit ftrrffen ffynyddol hon. Nodir yr adedon pdodot yn y Canltaw i ymarferwyr

2.

GwEwch yn shir bod y Ffurnen Flynyddolw€di ei ahwblhau'n llawn, h.y. dim blyclEu coch gwag. Ceisiwch osgoigwneud
unrhyw ddiwygiada! i? ffurfien weda i chr^,blhau. Os na alhrch osgoi hyn, lhou!fi linell dtwy'r cofilodion anghywir, sicrhs,ncn fod
y diwygiadau w€di'u tynnu at syh^/r corfr gyda lltthronnau cyntaf dch €nw wrth 6u hymyl a'ch bod wedi rhoi esboniad i?
archwilydd allanol. Pcldhrch a d.frilddio hylf cyiviro. Caifi iiirflenni blFyddol anghyfrawn neu €i sy n cynnwys diwygiadau
heb eu cyme€dwyo a/ngu €u hesbon'ro neu hylif cywim eu dych$/elyd heb eu harchwitio a gatt olygu costau ydu/anegot.
Gotnnwch i'ch aohwilydd am gopi eleclronig o r furffen os oes angen un,

3-

Gofynnwch i ail b€rson, y Cadoirydd n6u aelod €f€liai, adolygu eich Fturfen Flynyddol er mwyn sicrhau ei bod yn gyiawn cyn
anfon y ffurllen wreiddiol ai yr archwilydd.
Gwnewch yn si!fir trcd eich datganiadau cyht8ddu yn gywit bod y balans a gariwyd ymlaen o'r flvyddyn ffaenoot (llinetl 7 o
2018) yn cyfal€b i'r balans a ddygwyd ymlaen yn y iwyddyn gyfiedol (llinell 1 o 2019). Esboniu,rh unrhyw wahaniaethau rhwng
ffgurau 2018 ar y ffurffen iynyddol hon a'r symiau a goftodwyd yn ffurf,en 4,nyddol y llynedd.

5.

Rhowsh esboniad llawn am unrhyw amrywiannau srw€ddol yn y datganiadau ariannol. Peidiwch ag anfon copi o ch cofnodlon
cyiiiryddu manwl yn lle r esboniad hwn. Mae'r archwilydd allanol am wybod eicfi bod chi'n deally ftesymau dros yr holl

amrt uiannau, Conwch gynnwys dadansoddiad manwl i ategu eich €sboniad a byddwch yn benodol ynghylch gwerthoedd
elfennau unigol sy'n gyfrifol am yr afirywiaflnau.
Sidh€wch fod y copi o? cysoniad banc y byddwch yn ei anfon at sich archwivdd gydal copi

ot Ffurfen Ftynyddot yn cynnwys
eich holl gyfrifon baoc a balansau ariannol. Os nad oes unft)'w eitemau cysoni, nodwch hyn a rhowch dysliolaelh o falansau'r
banc. 06 oes gan eich Cyngor unrhyw fuddsoddiadau byrdymor, nodwch eu gwerth ar y cysoniact banc. Dylai r archwitydd allq
gylet€b eich cysoniad banc i linell I yn y datganiadau cyftii/ddu. Ceir rhagor o gymodh ar gysoniadau banc yn y Canttaw i
llae'n otynnol i bob cyngor anfon gwyboda.th at ),. erchwlltdd allanol, i at€gu'. honladau a wnaed yn y Datganiad
Lltuodraethu BlynFdol hyd yn oed os nad ]dych chl wedl gwneud hynny yn ffa€norol. B)dd eich archwitydd yn dweud

7.

wrthych pa Wbodaeth y mae angen i chi ei danaru. Sicfte\Nch eich bod yn dadten yr hysbysiad archldtio yn ofatus er rlwyn
sichau eich bod yn cynnwys yr holl wybodaeth y mae'r archwilydd w€di goryn amdani. Dylech anfon cophu o'r coftodion
gwreiddiol (a adysliwyd gan y Clerc a r Cadeirydd f€l copiau cywir) at yr archwilydd allanol ac nid y d€fenm! gweiddiol eu
hunain.

8.

Pejdiwch ag anfon unrhyw wybodaeth at yr archwilydd nad yw wedi gofyn yn benodot amdani. Nid yw hyn o fudd.

9.

Os bydd yn rhaid i? archwilydd adolygu g1.lyboda6th has gofynnwyd amdani, gofyn eto am wybodaeth, nau os caif gysoniad
banc anghyiawn n€u esboniad o amrywiannau neu os caiff ddogGnnau gMreiddiol y mae'n rhaid eu dychwelyd, bldd yr
archwilydd yn mynd i gostau ychw€negol y mae ganddo hawl i godi ffoedd ychwanegot amdanynt.

10.

Oyloch ateb pob gohobla€th a'r archwilydd allanol yn brydlon. Bydd hyn yn elch helpu i Mawni eich rhwym€digaothau
statudol a bydd yn lleihau cost yr archwiliad.

11-

Noder, 06 b!/ddwch yn cwblhau'r ffurf,en eloclronlg, rhaid i chl argEffu,r ffum€n €r mwyn i.ldi 9a6l €i hardystio gan y
Swyddog Arlannol Cytrifol a'i llofnodi gan y Cadelrydd cyn 6i hanfon at yr archvritydd.

Cyfiffon

A ytt'r papurau i'w hanfon al yr archwilydd allanolyn cynnwys esboniad o amrywiadau
sylwsddol rhwng y llynedd ac eleni?
A yw'r cysoniad

Cymoradwyo

bancar3l Mawrlh 2019yn gyson a Llinell9?

A ytt'r Swyddog Ariannol Cytifol wedi ardystio'r datganiadau cyftifyddu a? Dalganiad
Llywodraelhu Blynyddol (Rh€oliad '15 (1)) erbyn 30 Mehefin 2019 fan bellaP

yvr corff wedi cymeradwyo'r dalganiadau cyliifyddu cyn 30 Mehefn 2019 ac a yw Adran
3 wedi'i llofnodi a r dyddiad wedi'i nodi gan yr unigolyn a oedd yn cadeirio! cyfarfod pan
roddwyd y gymeradwyaelh?
A

Pob adr.n

A y'#r ho nychau pinc yn y datganiadau cyhiryddu
ac esboniadau wedi'u rhoi pan fo angen?

al

Datgsniad Blynyddol wedi eu llenwi

A ylv'r holl wybodaeth y gofynnodd yr archwilydd allanol amdaniw€di'i hanfon gydat
Ffurffer Flynyddol hon? Cyfeirilvch at eich hysbysiad o archwiliad ac unrhyw atodtenni
ychwanegol a ddaeatwyd gan €ich archwilydd allanol.

Gyftifon

A yrt'r datganiadau cyfriryddu sydd wedi eu dawygio wedi'u cymeEdwyo ac Adran 3 wedi'i
lloiilodi €to a'r dyddiad wedii nodi eto fel tysliolaelh o gymeradwyaeth y Bwrdd i? di',tygiadau
cyn eu hailgyllwyno i? arcfiwilydd?
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