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Adroddiad y cyfarwyddwyr 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 

 
Cyflwynir Adroddiad y Cyfarwyddwyr ynghyd â’r cyfrifon, sydd wedi’u paratoi heb archwiliad 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022. 
 
Cyfarwyddwyr 
 
Gwelir isod restr o’r cyfarwyddwyr fu’n gweithredu yn ystod y flwyddyn: 
 
G W Hughes (Cadeirydd) 
H B Jones (ymddeol 19/10/2021) 
N W Jones  
B M Williams 
P A Lovell  
R A Evans  
G Lloyd  
S A Owen (ymddeol (07/12/2021) 
Ll Roberts  
M Ll Jones  
D E Davies-Jones  
D James 
M Thomas  
 
Darpariaeth Cwmni Bach 
Mae’r adroddiad wedi cael ei baratoi o dan ddarpariaeth sydd yn berthnasol i gwmnïau bach. 
 
Y mae’r adroddiad yma wedi’i awdurdodi gan y bwrdd ar 30 Tachwedd 2022, a llofnodwyd ar 
ran y bwrdd gan: 
 
 
 
 
______________________ 
 
N W Jones 
Ysgrifennydd 
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Adroddiad gan y cyfrifwyr i’r cyfarwyddwyr ar ddatganiadau ariannol Menter Iaith 
Fflint a Wrecsam sydd wedi’u paratoi heb archwiliad. 

 
Er mwyn eich cynorthwyo i gyflawni eich cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf y Cwmnïau 2006, 
‘rydym wedi paratoi datganiadau ariannol Cwmni Menter Iaith Fflint a Wrecsam am y flwyddyn 
yn diweddu 31 Mawrth 2022 i chwi eu cymeradwyo. Mae’r rhain yn cynnwys cyfrif incwm a 
threuliau, mantolen a nodiadau perthnasol o gofnodion cyfrifyddol y cwmni ac o wybodaeth ac 
esboniadau a roddwyd i ni. 
 
Fel aelod o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr, rydym yn gweithredu yn ôl 
eu cyfarwyddiadau moesegol a phroffesiynol sydd i’w gweld ar: 
http://www.icaew.com/en/members/regulations-standards-and-guidance/ 
  
Mae’r adroddiad yma wedi ei wneud i fwrdd cyfarwyddwyr y cwmni yn unig yn ôl gofynion ein 
llythyr ymrwymiad dyddiedig 24 Medi 2020.  ‘Rydym wedi ymgymryd â’r gwaith o baratoi 
cyfrifon Menter Iaith Fflint a Wrecsam i chwi eu cymeradwyo ac i ddatgan y materion rydym 
wedi cytuno i’w datgan i’r bwrdd cyfarwyddwyr, fel corff, yn yr adroddiad hwn, yn ôl gofynion 
y Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr sef Technical Release TECH 07/16 
AAF.  I’r raddfa lawnaf sy’n ganiatadwy dan y gyfraith, nid ydym yn derbyn, nac yn rhagdybio 
cyfrifoldeb i unrhyw un ond i’r cwmni a bwrdd cyfarwyddwyr y cwmni, fel corff, am ein gwaith 
nac am yr adroddiad yma. 
 
Mae’n ddyletswydd arnoch i sicrhau bod y cwmni wedi cadw cofnodion cyfrifyddol addas ac i 
baratoi cyfrifon statudol sy’n rhoi arolwg cywir a theg o asedau, rhwymedigaethau, sefyllfa 
ariannol ac elw Menter Iaith Fflint a Wrecsam.   Rydych yn ystyried fod Menter Iaith Fflint a 
Wrecsam wedi'i esgusodi o’r anghenion statudol o gael archwiliad am y flwyddyn. 
 
Nid ydym wedi cael cyfarwyddyd i archwilio’r datganiadau ariannol.  Am y rheswm yma, nid 
ydym wedi gwirio cywirdeb na chyflawnrwydd y cofnodion ariannol na’r wybodaeth ac 
esboniadau a roddwyd gennych i ni, ac nid ydym felly wedi mynegi unrhyw farn ar y 
datganiadau ariannol. 
 
 
 
 
 
_______________________ 
 
Hill & Roberts 
Cyfrifwyr Siartredig 
1 Tan y Castell 
RHUTHUN 
Sir Ddinbych 
LL15 1DQ 
 
 
Dyddiad:  30 Tachwedd 2022 
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Datganiad o Incwm ac enillion argadwedig am y 
flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 

 
     
     
  

   2022 2021 
  Nodiadau £     £ 
 
Incwm   234,037 194,393 
 
Costau gweithgareddau  (157,742) (153,237) 
   _______ _______ 

Elw Gros   76,295 41,156 
 
Costau gweinyddol  (52,830) (43,740) 
Incwm gweithredu arall  - 24,399 
    _______ _______ 

Gwarged Incwm ar ôl costau  
gweinyddol ac incwm gweithredu 
arall    6 23,465 21,815 
 
Llog a dderbyniwyd ac incwm tebyg  7 14 
   _______ _______ 

Incwm llai treuliau o weithgareddau 
cyffredin cyn trethiant  23,472 21,829 
 
Trethiant   (1) (2) 
 
   _______ _______ 
Gwarged incwm am y flwyddyn  £23,471 £21,827 

   ======= ======= 
Enillion argadwedig 
wedi’i ddwyn ymlaen  £108,826 £86,999 

   _______ _______ 
Enillion argadwedig 
wedi’i gario ymlaen  £132,297 £108,826 

   ======= ======= 
 
 
Mae holl weithgareddau'r cwmni yn dod o weithrediadau parhaus. 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
Mae’r nodiadau ar dudalennau 9 i 12 yn rhan annatod o’r datganiadau ariannol yma  
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Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol 
ar 31 Mawrth 2022 

 
      
   2022     2021 
        Nodiadau £      £      £     £ 
 
Asedau sefydlog 
Asedau cyffyrddadwy          7  7,499  3,741 
 
 
Asedau cyfredol 
Dyledwyr 8 26,052  38,904  

Arian yn y banc ac mewn llaw  102,525  75,824 

  _______  _______ 

  128,577  114,728 
 
 
Credydwyr 
Yn daladwy o fewn y flwyddyn 9 (3,779)  (9,643) 

  _______  _______ 

Gwir asedau cyfredol   124,798  105,085 
   _______  _______ 
 
Asedau net   £132,297  £108,826 

   =======  ======= 
 
 
 
Chronfeydd wrth gefn    £  £ 
 
Cronfeydd   132,297  108,826 
   _______  _______

   £132,297  £108,826 

   =======  ======= 
 
 
 
 
Mae datganiad y cyfarwyddwyr yn cael ei ddangos ar y dudalen nesaf ac yn rhan o’r Datganiad 
o’r Sefyllfa Ariannol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r nodiadau ar dudalennau 9 i 12 yn rhan annatod o’r datganiadau ariannol yma 
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Datganiad o’r Sefyllfa Ariannol 
ar 31 Mawrth 2022 (parhad) 

 
 
Am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 roedd can y cwmni hawl i eithrio rhag archwilio’r 
datganiadau ariannol yn rhinwedd adran 477 o’r Ddeddf Cwmnïau 2006 yn berthnasol i 
gwmnïau bychan. 
 
Dyletswyddau’r cyfarwyddwyr 
 
• Nid yw’r aelodau wedi gofyn i’r cwmni gael archwiliad o’r datganiadau ariannol am y 
flwyddyn berthnasol yn unol ag adran 476; 
 
• Mae’r cyfarwyddwyr yn cydnabod eu dyletswyddau i gydymffurfio gyda gofynion y 
Ddeddf ynglŷn â chadw cofnodion cyfrifyddu a pharatoi’r datganiadau ariannol. 
 
 
Y mae’r datganiadau ariannol yma wedi eu paratoi mewn cytundeb â’r ddarpariaeth arbennig 
adran XV o ddeddf Cwmnïau 2006 sydd yn berthnasol i gwmnïau bach ac yn unol â FRS 102 
‘Y Safon Adrodd Ariannol Perthnasol yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon ‘ (effeithiol 
Ionawr 2016). 
 
Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan fwrdd y cyfarwyddwyr ar 30 Tachwedd 2022 a’u 
llofnodi ar ei ran gan: 
 
 
 
_______________________ 
 
G W Hughes 
Cyfarwyddwr 
 
 
 
Rhif Cofrestru'r Cwmni: 04000756 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae'r nodiadau ar dudalen 9 i 12 yn rhan annatod o'r datganiadau ariannol yma 
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 

 
 
1. Gwybodaeth gyffredinol 
 

Mae'r cwmni yn gwmni preifat cyfyngedig drwy warant, cofrestredig yng Nghymru.  
Cyfeiriad y swyddfa gofrestredig yw Uned 3, Parc Busnes Yr Wyddgrug, Ffordd 
Wrecsam, Yr Wyddgrug, CH7 1XP. 

 
2. Datganiad Cydymffurfio 
 

Mae'r datganiadau ariannol hyn wedi'u paratoi yn unol â darpariaethau FRS 102, 
Adran 1A, ' Y Safon Adrodd Ariannol Perthnasol yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth 
Iwerddon‘. 

 

3. Polisïau cyfrifyddol 
 
 Y Sail Gyfrifyddol 
 Paratowyd y cyfrifon ar sail confensiwn cost hanesyddol. 
 

Mae'r datganiadau ariannol yn cael eu paratoi mewn ‘sterling’, sef yr arian 
swyddogaethol yr endid. 

  
 Busnes hyfyw 
 

Paratowyd y datganiadau ariannol ar sail busnes hyfyw. 
 
Mae'r cyfarwyddwyr yn hyderus y bydd y cwmni'n parhau i weithredu wrth iddo 
baratoi rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau yn y gymuned, ‘wyneb yn wyneb’ yn 
bennaf ond hefyd yn adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yn ystod y cyfnod Covid-19 gan 
barhau i gynnig rhai gweithgareddau rhithiol ac ar-lein.  Bydd yn parhau i gyflawni'r 
gwaith craidd y mae ei brif ariannwr, Llywodraeth Cymru, yn ei ofyn gan hefyd 
ymateb i gyfleoedd eraill i gyd-weithio â phartneriaid sefydlog a newydd drwy derbyn 
grantiau eraill a sefydlu Cytundebau Lefel Gwasanaeth.  Mae’r cyfarwyddwyr yn 
hyderus bod gan y cwmni adnoddau digonol i barhau a bod yn weithredol hyd y gellir 

rhagweld. 
 
Mae’r cyfarwyddwyr wedi ystyried holl wybodaeth ar gael ynglŷn â’r dyfodol, sydd o 
leiaf, ond heb ei chyfyngu i, ddeuddeg mis o ddyddiad cymeradwyo'r datganiadau 
ariannol yma.. 

 
 Trosiant 

Defnyddiwyd gwerth teg i fesur incwm; nid yw’r cwmni wedi cofrestru ar gyfer treth ar 
werth.  Ni dderbyniwyd trosiant gan y cwmni yn y cyfnod dan sylw, gan nad yw’r cwmni 
yn un masnachol. Prif incwm y cwmni ydy grantiau i’w defnyddio ar gyfer pwrpas y 
cwmni. Mae grant yn cael ei gydnabod pan, ac i’r fath raddfa, fod hawl i’r grant wedi ei 
dderbyn gan y cwmni.  Mae grantiau yn cael eu dangos yn y cyfnod maent yn 
berthnasol yn ôl termau'r grant. 
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 

 
 Trethiant 

Mae cost trethiant yn cynrychioli cyfanswm trethiant cyfredol a adnabyddir yng 
nghyfnod yr adroddiad.  Adnabyddir trethiant cyfredol ar elw trethadwy ar gyfer y 
cyfnod cyfredol a chyfnodau blaenorol.  Mae treth cyfredol yn cael ei fesur ar y swm 
treth a ddisgwylir ei dalu, neu dderbyn, gan ddefnyddio'r gyfradd dreth a’r gyfraith a 
ddeddfwyd, neu a ddeddfwyd yn sylweddol, ar ddyddiad yr adroddiad. 

 
 Asedau sefydlog 

Yn y lle cyntaf, cofnodwyd asedau sefydlog ar sail cost wreiddiol, ac ar ôl hynny ar sail 
cost llai dibrisiant cronedig a cholledion amharus. 

 
 Dibrisiant 

Mae dibrisiant ar yr asedau sefydlog cyffyrddadwy yn cael eu cyfrif fel bo cost yr 
asedau yn cael eu dileu dros gyfnod bywyd economaidd arferol yr asedau. Y gyfradd 
a ddefnyddiwyd yw: 

 
 Dodrefn Swyddfa                             25% ar ddull mantol yn gostwng 
 Cyfrifiaduron                                    33% ar ddull mantol yn gostwng 

 
Os oes amod fod newid arwyddocaol yn y gyfradd dibrisiant, cyfnod bywyd 
economaidd yr ased neu mewn gwerth terfynol yr ased, newidiwyd y gyfradd dibrisiant 
yn y flwyddyn hon i adlewyrchu'r ffaith. 

 
 Amhariad 

Ar ddiwedd pob blwyddyn, cynhaliwyd adolygiad ar gyfer dangosyddion o amhariad yn 
yr asedau sefydlog, a ddefnyddiwyd i gofnodi gwerth terfynol yr asedau.  Os yw gwerth 
terfynol yr ased yn llai na gwerth llyfr yr ased, bu modd i amharu'r ased.  Ar ddiwedd 
pob blwyddyn, cynhaliwyd adolygiad o asedau sydd wedi cael eu hamharu yn y 
blynyddoedd cynt, er mwyn sicrhau nad oes posibilrwydd o wrthdroad. 
 
Grantiau Llywodraeth 
Caiff grantiau Llywodraeth eu cydnabod ar werth teg yr ased pan mae’n cael ei 
dderbyn neu’n dderbyniadwy. Ni chaiff grantiau eu cydnabod nes bod sicrwydd 
rhesymol bod y cwmni yn cydymffurfio â’r amodau sy’n ymlynu â’r grant a gaiff ei 
dderbyn.   
Caiff grantiau Llywodraeth eu cydnabod drwy ddefnyddio’r model croniadwy a’r model 
perfformiad.  
Ar sail y model croniadwy, caiff grantiau llywodraeth sy’n gysylltiedig â’r cyllid gael eu 
cydnabod ar sail gyfundrefnol dros y cyfnodau lle bydd y cwmni yn cydnabod y costau 
perthnasol lle mae’r bwriad i’r grant eu digolledu. 
Bydd grantiau sydd yn dderbyniadwy fel cydadferiad ar gyfer costau, colledion 
blaenorol neu gyda’r bwriad o roi cefnogaeth cyllidol ddi-oed i’r endid gyda dim costau 
perthansol yn y dyfodol yn cael eu cydnabod fel incwm yn y cyfnod mae’n cael ei 
dderbyn.  
Mae grantiau sy’n berthnasol i asedau yn cael eu cydnabod fel incwm ar sail 
gyfundrefnol dros oes fuddiol ddisgwyliedig yr ased. Pe bai rhan o’r grant sy’n 
berthnasol i ased yn cael ei ohirio, mae’n cael ei gydnabod fel incwm gohiriedig a ddim 
yn cael ei ddidynnu oddi wrth y gwerth caiff ei gario i’r ased. 
O dan y model perfformio, lle nad yw’r grant yn gosod amodau sy’n gysylltiedig a 
pherfformiad penodol ar y derbynnydd, mae’n cael ei gydnabod fel incwm yn unig lle 
mae’r amodau perfformio wedi’u bodloni. Lle mae grantiau yn cael eu derbyn cyn 
bodlonni y meini prawf adnabyddiaeth cyllid, maent yn cael eu cydnabod fel 
rhwymedigaeth.  
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 

 
 Offerynnau ariannol 

Mae ased ariannol neu rwymedigaeth ariannol yn cael ei gydnabod pan fod hawl gan 
y cwmni i ddarpariaethau cytundebol yr offeryn. 
Hawliwyd offerynnau ariannol sylfaenol am bris y trafodiad.  Ond os yw’r trefniad yn 
drafodiad ariannu, rhaid cydnabod gwerth presennol taliadau dyfodol yr offeryn 
ariannol wedi disgowntio ar gyfradd y farchnad. 
Ar ddiwedd pob blwyddyn, cynhaliwyd adolygiad o amhariad yn yr asedau ariannol.  
Os oes tystiolaeth wrthrychol o amhariad, rhaid cydnabod y golled ar unwaith yn y cyfrif 
incwm a cholledion. 
Os oes gwrthdroad o amhariad, rhaid cydnabod y gwrthdroad yn y cyfrif incwm a 
cholledion ar unwaith.  Ni chei gynyddu gwerth yr ased ariannol i ffigwr fwy na’r ffigwr 
gwreiddiol cyn yr amhariad. 
 

  Cynllun cyfraniadau diffiniedig 
Mae’r cwmni yn gwneud cyfraniadau i mewn i gynllun pensiwn diffiniedig, ac mae’r 
taliadau yn cael eu cydnabod yn y cyfnod cyfredol.  Mae rhagdaliadau yn cael eu 
cydnabod fel ased os byddent yn arwain at ostyngiad mewn taliadau yn y dyfodol, neu  
ad-daliad ariannol. 

 
 
4 Cwmni cyfyngedig drwy warant 

Mae’r cwmni wedi’i gyfyngu drwy warant heb gyfalaf cyfrannol. Mae gwarant pob aelod 
wedi ei gyfyngu i £10. 

 
 
5 Costau Staffio 

Y nifer cyfartalog o bobl a gyflogir gan y cwmni, gan gynnwys cyfarwyddwyr, yw 6 
(2021: 8). 

 
 
6 Incwm llai costau gweinyddol cyn trethiant    
    2022 2021 
    £   £   
 Mae incwm llai costau gweinyddol cyn trethiant  
 yn cael ei ddatgan ar ôl tynnu: 
 Dibrisiant   2,188 1,651 
    _______ _______ 

    £2,188 £1,651 
    ======= ======= 
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 

 
7       Asedau cyffyrddadwy sefydlog 
  Gwellianau Offer  
  Prydles Swyddfa Cyfanswm 
 Cost £    £   £   
 Ar 1 Ebrill 2021 - 10,918 10,918 
 Ychwanegiadau 3,850 2,096 5,946 
 Gwaredu - - - 
  _______ _______ _______ 

 Ar 31 Mawrth 2022 3,850 13,014 16,864 
  _______ _______ _______ 
 Dibrisiant 
 Ar 1 Ebrill 2021 - 7,177 7,177 
 Dibrisiant am y cyfnod 385 1,803 2,188 
 Dileu wrth waredu - - - 
  _______ _______ _______ 

 Ar 31 Mawrth 2022 385 8,980 9,365 
  _______ _______ _______ 
 Gwerth llyfr net 
 Ar 31 Mawrth 2022 £3,465 £4,034 £7,499 
  ======= ======= ======= 
 Ar 31 Mawrth 2021 £- £3,741 £3,741 
  ======= ======= ======= 
 

 
        2022 2021 
 
8 Dyledwyr yn daladwy o fewn y flwyddyn  £    £   
  
 Dyledwyr eraill   26,052 38,904 
    _______ _______ 

    £26,052 £38,904 
    ======= ======= 
 
    2022 2021 
 
9 Credydwyr yn daladwy o fewn y flwyddyn  £   £   
  
 Treth Gorfforaeth   1 3 
 Trethi eraill a nawdd cymdeithasol  - - 
 Credydwyr eraill   3,778 9,640 
    _______ _______ 

    £3,779 £9,643 
    ======= ======= 
10 Ymrwymiadau ariannol arall 

 Ar 31 Mawrth 2022, roedd gan y cwmni ymrwymiadau o dan brydlesi gweithredol ni 

chaiff eu diddymu, dros weddill tymor y prydlesi yma o £1,512 (2021 - £4,236). 
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Nodiadau ar y datganiadau ariannol 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 

 
 

 

 

Nid yw’r tudalennau canlynol yn ffurfio rhan o’r cyfrifon statudol.  
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Cyfrif incwm a threuliau manwl 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 

 
       2022                  2021 
 £      £    £    £   
Incwm 
Grant Llywodraeth Cymru 
     Cronfa Graidd 132,043  127,689 
Grant Cyngor Sir y Fflint –    
     Cronfa Graidd 11,080  11,080 
Grant – Cist Cymunedol -  609 
Grant – Loteri – Symud Gyda Tedi 13,245  6,477 
Grant – Cadwyn Clwyd Symud Gyda Tedi 3,164  4,703 
Grant – Cadwyn Clwyd Lleoliad Meithrinfa   5,063 
Cynllun Lefel Gwasanaeth - MIC  
     Cymraeg Helo Blod 31,390  28,991 
Cynllun Lefel Gwasanaeth – MIC, Cyfieithu 
     Proffiliau -  1,254 
Incwm gweithgareddau -  - 
Incwm Partneriaid 3,419  654 
Incwm arall 440  113 
Incwm arall – MIC ad-daliad CBB 254  60 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam –  
prosiectiau a dathlu DGD 3,366  3,200 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam –  
   Ymweliadau Lleoliadau Gofal Plant 2,535  - 
Cyngor Sir y Fflint dathlu DGD 4,000  4,500 
Cyngor Sir y Fflint – Haf o Hwyl 13,101  - 
Cyngor Sir y Fflint – Gaeaf Llawn Lles 14,000  - 
Cyngor Sir y Fflint – Siopa Cudd 2,000  - 
 _______  _______  

  234,037  194,393 
 
Treuliau gweithgareddau 
Cyflogau 104,094  124,821 
Lwfans Cyflogaeth (4,000)  (4,000) 
Yswiriant Cenedlaethol 8,594  9,727 
Costau Pensiwn 5,329  6,188 
Prosiect – Y Teulu 3,324  693 
Prosiect – Plant a Phobl Ifanc 4,118  1,252 
Prosiect – Cymunedau / Y Gweithle 3,451  1,330 
Prosiect – Symud Gyda Tedi 10,072  6,457 
Prosiect – Dathliadau DGD 4,931  6,483 
Prosiect – Swyddog Cymunedau Dwyiethiog -  29 
Prosiect – Amgylcheddol Y Berllan -  120 
Prosiect – Caru Bwyd, Casau Gwastraff 327  - 
Prosiect – Costau Cymraeg Helo Blod 246  82 
Prosiect – Gaeaf Llawn Lles 10,036  - 
Prosiect – Haf o Hwyl 5,859  - 
Prosiect – Proffiliau Iaith 1,320  - 
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Cyfrif incwm a threuliau manwl 
am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2022 

 
       2022                  2021 
 £      £    £    £   
Treuliau gweithgareddau (parhad) 
Dibrisiant 41  55 
 _______ (157,742) _______ (153,237) 
 
  _______  _______ 

Incwm llai costau gweithgareddau  76,295  41,156 
 
 
Costau gweinyddol 
Cyflogau 18,983  17,909 
Yswiriant Cenedlaethol 1,363  1,233 
Costau Pensiwn 1,183  1,066 
Cyfraddau busnes 52  316 
Costau mesurau amddiffyn Covid 19 1,951  1,207 
Ffôn 1,910  1,841 
Costau cyfrifiadurol 3,356  2,715 
Costau cyfieithu -  180 
Post a defnydd swyddfa 1,118  930 
Costau gwasanethau 2,670  2,332 
Costau symud swyddfa 1,010  - 
Recriwtio 954  163 
Teithio a chynhaliaeth 421  149 
Tanysgrifiadau ac aelodaeth 1,010  1,010 
Yswiriant 2,241  2,091 
Rent a Hurio 6,922  5,766 
Hyfforddiant 1,131  - 
Ffioedd proffesiynol 2,057  1,993 
Cyfrifo 1,150  1,116 
Trydan a gwres 883  - 
Costau eraill 318  47 
Dibrisiant 2,147  1,596 
Colled wrth waredu -  80 
 _______ (52,830) _______ (43,740) 
 
Incwm gweithredu arall 
Grantiau ardrethi annomestig -  22,000 
Cynllun cadw swyddi -  2,399 
 _______ - _______ 24,399 
  _______  _______ 

Incwm yn fwy na threuliau  23,465  21,815 
 
Llog a dderbyniwyd 
Llogau banc a dderbyniwyd 7  14 
Llog banc a dalwyd -  - 
 _______ 7 _______ 14 
  _______  _______ 
Incwm llai treuliau o 
weithgareddau cyffredin  £23,472 £21,829 
cyn trethiant  =======  ======= 

  


