
Ffurflen Flynyddol Byrddau Draenio Mewnol yng Nghymru ar 
gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31 Mawrth 2022 

 
Datganiadau cyfrifyddu 2021-22 ar gyfer: 

Enw’r corff: ARDAL DRAENIO MEWNOL HARLECH a MAENTWROG 

 

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

31 Mawrth 
2021 
(£) 

31 Mawrth 
2022 
(£) 

Dylech dalgrynnu’r holl ffigyrau i’r £ agosaf.  
Peidiwch â gadael unrhyw flychau yn wag gan gofnodi 
balansau o £0 neu ddim.  Rhaid i bob ffigwr 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 10,016 13,798 
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. (+) Ardrethi ac 
ardollau 
arbennig 

28,433 28,435 
Cyfanswm y derbyniadau neu incwm yn y flwyddyn o ardrethi 
uniongyrchol ar dirfeddianwyr ac ardollau arbennig ar 
awdurdodau lleol. 

3. (+) Yr holl incwm 
arall 0 0 

Cyfanswm derbyniadau neu incwm fel y’u cofnodwyd yn y llyfr 
arian parod namyn yr ardrethi ac ardollau arbennig (llinell 2) gan 
gynnwys cyfraniadau gan AA. 

4. (-) Cyrsiau dŵr a 
gorsafoedd 
pwmpio 

22,520 23,393 
Cyfanswm taliadau neu wariant gan gynnwys gwariant cyfalaf a 
chostau cyflogaeth ar adeiladu a chynnal a chadw cyrsiau dŵr a 
gorsafoedd pwmpio. 

5. (-) Llog ar 
fenthyciadau/ 
ad-daliadau 
cyfalaf 

0 0 

Cyfanswm gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod 
y flwyddyn ar fenthyciadau’r Bwrdd (os o gwbl). 

6. (-) Cyfanswm 
taliadau eraill 2,131 2,131 

Cyfanswm taliadau neu wariant fel y’u cofnodwyd yn y llyfr arian 
parod namyn cyrsiau dŵr a gorsafoedd pwmpio (llinell 4) a llog 
ar fenthyciadau/ ad-daliadau cyfalaf (llinell 5) gan gynnwys 
cyfraniadau i AA. 

7. (=) Balansau a 
gariwyd ymlaen 13,798 16,709 

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 
8.  (+) Dyledwyr a 

balansau stoc 1,154 1,044 
Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian 
sy’n ddyledus i’r Bwrdd a balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y 
flwyddyn. 

9. (+)Cyfanswm 
arian parod a 
buddsoddiadau 12,644 15,665 

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’r cysoniad 
banc. 

10. (-) Credydwyr 
0 0 

Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian 
sy’n ddyledus gan y Bwrdd (heblaw costau benthyg) ar ddiwedd 
y flwyddyn. 

11. (=) Balansau a 
gariwyd ymlaen 13,798 16,709 

Dylai cyfanswm y balansau fod yn hafal i Linell 7 uchod: 
Nodwch gyfanswm (8+9-10). 

12. Cyfanswm 
asedau sefydlog 
ac asedau 
hirdymor 

0 0 

Gwerth gwreiddiol y gofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased 
sefydlog a berchnogir gan y Bwrdd ynghyd ag unrhyw asedau 
hirdymor eraill – e.e. benthyciadau i drydydd partïon, 
buddsoddiadau eraill i’w dal am y tymor hir, h.y. mwy na 12 mis. 
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