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Sylwadau ar ddatganiadau ariannol 2017-18  

 

Darperir y llythyr hwn mewn perthynas â’ch archwiliad o ddatganiadau ariannol Awdurdod Tân ac 

Achub Gogledd Cymru ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018 er mwyn mynegi barn ar 

ba mor wir a theg ydynt, ac i ba raddau y maent wedi’u paratoi’n briodol.  

Rydym yn cadarnhau hyd eithaf ein gwybodaeth a’n cred, ar ôl cynnal ymchwiliadau a oedd yn 

ddigonol yn ein barn ni, y gallwn wneud y sylwadau canlynol i chi.  

Sylwadau rheolwyr  

Cyfrifoldebau  

 
Rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau o ran y canlynol:  

paratoi’r datganiadau ariannol yn unol â gofynion deddfwriaethol a’r cod ymarfer ar gyfrifyddu 

awdurdodau lleol yn y DU; yn arbennig, mae’r datganiadau ariannol yn rhoi darlun gwir a theg 

yn unol â hynny; a  

chynllunio, gweithredu, cynnal ac adolygu trefniadau rheolaeth fewnol er mwyn atal a chanfod twyll a 

gwallau.  

Gwybodaeth a roddwyd  

Rydym wedi rhoi’r canlynol i chi:  

 Mynediad llawn i’r canlynol:  

- yr holl wybodaeth rydym yn ymwybodol ohoni sy’n berthnasol i’r broses o baratoi’r 

datganiadau ariannol megis llyfrau cyfrifon a dogfennaeth ategol, cofnodion cyfarfodydd 

a materion eraill;  

-  gwybodaeth ychwanegol y gwnaethoch ofyn amdani gennym at ddiben yr archwiliad; a  

-  mynediad anghyfyngedig i staff yr oedd angen cael tystiolaeth archwilio ganddynt, yn 

eich barn chi.  

 Canlyniadau ein hasesiad o’r risg y gall y datganiadau ariannol fod wedi eu camddatgan 

mewn modd perthnasol o ganlyniad i dwyll.  
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 Ein gwybodaeth am dwyll neu dwyll a amheuir yr ydym yn ymwybodol ohono ac sy’n effeithio 

ar Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ac yn ymwneud â:  

- rheolwyr;  

- cyflogeion sydd â rolau pwysig o ran rheolaeth fewnol; neu  

- eraill lle gallai’r twyll gael effaith berthnasol ar y datganiadau ariannol.  

 Ein gwybodaeth am unrhyw honiadau o dwyll, neu dwyll a amheuir, sy’n effeithio ar y datganiadau 

ariannol a roddwyd i ni gan gyflogeion, cyn-gyflogeion, rheoleiddwyr neu eraill.  

 Ein gwybodaeth am bob achos hysbys neu achos a amheuir o ddiffyg cydymffurfio â deddfau a 

rheoliadau y dylid ystyried eu heffeithiau wrth baratoi’r datganiadau ariannol.  

 Manylion yr holl bartïon cysylltiedig a holl gydberthnasau a thrafodion partïon cysylltiedig rydym 

yn ymwybodol ohonynt.  

Sylwadau ar y datganiadau ariannol  

Cofnodwyd pob trafodyn, ased a rhwymedigaeth yn y cofnodion cyfrifyddu ac fe’u hadlewyrchir yn y 

datganiadau ariannol.  

Mae’r rhagdybiaethau arwyddocaol a ddefnyddiwyd i wneud amcangyfrifon cyfrifyddu, gan gynnwys y 

rheini a fesurwyd ar werth teg, yn rhesymol.  

Cyfrifwyd yn briodol am gydberthnasau a thrafodion partïon cysylltiedig ac fe’u datgelwyd yn briodol.  

Addaswyd ar gyfer pob digwyddiad neu datgelwyd pob digwyddiad a ddigwyddodd ar ôl y dyddiad 

adrodd y mae angen ei addasu neu ei ddatgelu.  

Datgelwyd pob achos gwirioneddol neu bosibl hysbys o ymgyfreitha a hawliadau y dylid ystyried eu 

heffeithiau wrth baratoi’r datganiadau ariannol i’r archwilydd, a chyfrifwyd amdanynt a’u datgelu yn 

unol â’r fframwaith cyflwyno adroddiadau ariannol perthnasol.  

 

Nid oes unrhyw gamddatganiadau perthnasol, gan gynnwys hepgoriadau, yn y datganiadau ariannol. 

Mae effeithiau’r camddatganiadau nas cywirwyd a nodwyd yn ystod yr archwiliad yn amherthnasol, yn 

unigol a gyda’i gilydd, i’r datganiadau ariannol cyfan.  

Mae’r materion sy’n gysylltiedig â gweithredu Gorchymyn Cronfa Bensiwn (Cymru) y Diffoddwyr Tân 

(Newid) 2014 wedi cael ei drafod gyda’r rheolwyr. Mae gwaith yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd o 

fewn yr Awdurdod i fynd i’r afael â materion cyfreithiol ac ariannu eraill wnaeth godi oherwydd yr oedi 

yn gweithredu’r Gorchymyn.  

Sylwadau gan Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru  

Cydnabyddwn fod y sylwadau a wnaed gan y rheolwyr, uchod, wedi eu trafod â ni.  

Cydnabyddwn ein cyfrifoldeb am baratoi datganiadau ariannol gwir a theg yn unol â’r fframwaith 

cyflwyno adroddiadau ariannol perthnasol. Cymeradwywyd y datganiadau ariannol gan Awdurdod 

Tân ac Achub Gogledd Cymru ar 18 Mawrth 2019.  

Rydym yn cadarnhau ein bod wedi cymryd yr holl gamau y dylem fod wedi’u cymryd i sicrhau ein bod 

yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth archwilio berthnasol ac i sicrhau bod y wybodaeth honno wedi’i 

throsglwyddo i chi. Rydym yn cadarnhau, hyd y gwyddom, nad oes unrhyw wybodaeth archwilio 

berthnasol nad ydych yn ymwybodol ohoni. 

 

 Llofnodwyd gan:  

 

Llofnodwyd gan:  

K Finch FCPFA  

Trysorydd  

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru  

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies  

Cadeirydd  

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru  

Dyddiad: 18 Mawrth 2019  Dyddiad: 18 Mawrth 2019 
 


