
Gweithio mewn partneriaeth i gefnogi busnes yng Nghymru

Canllaw ar Gael Gafael
ar Gyllid Busnes



Gweithio Gyda’n Gilydd 
i Gefnogi Eich Busnes

Mae Llywodraeth y Cynulliad, cyflogwyr,
sefydliadau gweithwyr a rhanddeiliaid busnes eraill
wedi atgyfnerthu’r partneriaethau cryf sy’n bodoli
eisoes i helpu busnesau yng Nghymru i oresgyn yr
heriau economaidd presennol.

Fel partneriaid allweddol yn y frwydr yn erbyn y
dirywiad economaidd, mae’r banciau yng
Nghymru wedi cydweithio â Llywodraeth y
Cynulliad gan helpu i lunio’r canllaw hwn ar gyfer
busnesau bach a chanolig (BBaChau), gan
ailddatgan eu parodrwydd a’u gallu i fenthyca i
fusnesau.

Prif ffocws y canllaw hwn yw cynnig cyngor
ymarferol i Fusnesau Bach a Chanolig, gan
gydnabod y bydd busnesau mawr yn fwy
cyfarwydd â thrafod materion cyllid â’r banciau.

Mae’r ddogfen yn cynnwys deg o gamau allweddol
i helpu BBaChau i wneud y gorau o’u potensial i
lwyddo wrth ymgeisio am gyllid gan y banc,
ynghyd â chrynodeb o’r meini prawf mae’r
banciau’n eu gweithredu wrth ystyried ceisiadau
am gyllid. 

Mae’r bartneriaeth hon â’r banciau yn arwydd o’r
cydgyfrifoldeb a’r penderfyniad i ymateb i’r
dirwasgiad trwy gymryd camau ymarferol a
chyfrifol mewn ffordd sy’n cefnogi busnesau ac
unigolion ledled Cymru.

Mae’r banciau, fel pawb arall, yn dibynnu ar
lwyddiant BBaChau, ac rydym yn hyderus y bydd
pob rhanddeiliad yng Nghymru yn achub ar y cyfle
hwn i symud ymlaen gyda’n gilydd.



1. Cefndir
Rhowch amlinelliad o gefndir eich busnes, megis
gwybodaeth am berchnogaeth, y tîm rheoli, hanes,
lleoliad a gweithgarwch y busnes. Nodwch pwy yw
eich prif randdeiliaid - cwsmeriaid, cyflenwyr, y
gystadleuaeth.

2. Pwrpas a Gweledigaeth
Eglurwch bwrpas eich cais. Rhowch nodau ac
amcanion clir ar gyfer eich busnes, yn y tymor byr
a’r hirdymor. Dylech hefyd nodi unrhyw bethau o
bwys mae eich busnes wedi’u cyflawni.

3. Risgiau
Dangoswch eich bod wedi ystyried ac yn deall y
risgiau sy’n effeithio ar eich busnes, yn allanol a
mewnol, a nodwch y camau y gall eich busnes eu
cymryd er mwyn lleihau’r risgiau hyn.

4. Ymwybyddiaeth Ariannol
Eglurwch pwy sy’n rheoli cyllid yn eich busnes a
nodwch eu profiad a’u cymwysterau. Nodwch y prif
ffactorau ariannol sy’n gyrru eich busnes a dangoswch
pa mor gadarn yw model ariannol eich busnes.

5. Cyfrifon 
Darparwch ddata ariannol hanesyddol, megis
cyfrifon blynyddol am 3 blynedd yn olynol. Dylech
hefyd gynnwys ffigurau rheoli, ee cyllidebau,
dadansoddiad tuedd a rhagolygon i gefnogi eich
achos busnes. Dylid darparu cyfriflenni banc, ond
os yw eich busnes yn fenter newydd, dylid darparu
cyfriflenni banc personol.

6. Faint o Gyllid
Rhowch fanylion yng nghyswllt y cyllid rydych yn
chwilio amdano gan y banc, gan gynnwys y swm,
yr ased i’w ariannu, ac unrhyw ffynonellau ariannu
eraill sydd ar gael ac/neu wedi’u cadarnhau. 
Mae’n bwysig penderfynu beth yw’r swm priodol
i’w fenthyca, gan ganiatáu ar gyfer unrhyw 
gostau annisgwyl, a llunio cyllideb i gefnogi eich
cynllun busnes.

Gwneud Cais am Fenthyciad

Deg cam i helpu i ddarbwyllo’r banc i fuddsoddi yn eich busnes
Mae’r deg cam dilynol yn rhoi cyngor ymarferol i BBaChau ar lunio achos busnes effeithiol sy’n
argyhoeddi wrth wneud cais am gyllid gan fanciau:

7. Y Math Iawn o Gyllid
Ystyriwch bob math o fenthyca sydd ar gael er
mwyn canfod y math gorau i ateb anghenion eich
busnes. Bydd angen i chi weithio gyda’r Banc er
mwyn penderfynu ar y strwythur ariannol gorau,
ee y cydbwysedd rhwng cyfalaf gweithio a
benthyca dros gyfnod (gorddrafft a benthyciad) er
mwyn sicrhau hyblygrwydd priodol mewn unrhyw
becyn a gynigir.

8. Ad-dalu
Byddwch yn glir ynglŷn â’r ffynhonnell ad-dalu.
Dylai eich rhagolygon llif arian a chyllidebol nodi
eich disgwyliadau busnes yn glir yn ystod cyfnod y
benthyciad, gan nodi’r ffynonellau ad-dalu.

9. Sicrwydd
Rhowch fanylion y sicrwydd sydd i’w roi, ynghyd â
phapurau ategol, ee eiddo, gwarant bersonol,
gwarant trydydd parti neu gynllun Llywodraeth
ayyb. Gall fod angen i chi drefnu yswiriant ar gyfer
damweiniau, salwch neu farwolaeth.

10. Cyngor
Ceisiwch gyngor proffesiynol gan eich cyfrifwyr,
cyfreithwyr neu gyrff masnachu wrth lunio eich
achos busnes. Gallwch hefyd geisio cymorth gan
eich banc neu Llywodraeth Cynulliad Cymru ar
03000 6 03000.



Meini Prawf Asesu Allweddol -

Yr hyn mae’r banciau’n chwilio
amdano
Er bod pob cais ac achos busnes yn cael eu
hasesu’n unigol, mae’r canlynol yn cael eu
hystyried yn feysydd allweddol i’w hystyried:

Cymeriad a Gallu
Hanes y busnes yn gryno, gan gynnwys natur y
busnes ac unrhyw newidiadau diweddar neu
newidiadau arfaethedig o bwys. Proffil rheolwyr,
gan gynnwys oedran; iechyd; profiad; hanes
llwyddiant, ac eglurhad ar gyfer unrhyw hanes
negyddol sy’n hysbys.

Perfformiad
Eglurhad o dueddiadau/pryderon a nodwyd yng
nghyswllt cyfrifon masnachu, ee newidiadau
arwyddocaol, colledion (cyn neu ar ôl tyniadau),
asedau diriaethol net negyddol ac eitemau
penodol ar gyfrifon y mae angen eglurhad arnynt.
Sylwadau ar berfformiad ers y Cyfrifon Masnachu
diwethaf, darparu cyfrifon rheoli os oes modd.

Gweithrediad Cyfrif
Tystiolaeth o gyfleusterau blaenorol a barchwyd,
gydag eglurhad o unrhyw anghysondeb o ran
gweithrediad cyfrif. Sylwadau ar berfformiad cyfrif
os yw’r cyfrifon busnes neu gyfrifon personol yn cael
eu cadw mewn man arall.

Gofynion
Eglurhad manwl o bwrpas y cyllid a’r swm a geisir
gan y banc. Manylion cyfraniad y cwsmer a
ffynonellau cyllid eraill.

Gallu i ad-dalu
Tystiolaeth y gellir ad-dalu benthyciadau. Prawf 
o amcanestyniadau llif arian. Sylwadau ar hanes
ad-dalu blaenorol. Ffynhonnell ad-dalu eilaidd
wedi’i nodi.

Sicrwydd
Amlinelliad o’r sicrwydd ar gael, ee a sicrhawyd
yswiriant. Os prynwyd eiddo, cadarnhad bod y
prisiad yn unol â phris prynu’r eiddo.


