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Datganiad o incwm a gwarianUderbyniadau a thaliadau
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Balansau a
ddygwyd
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(+) lncwm
o drethiant
lleol/ardoll
(+) Cyfanswm
derbyniadau eraill

S, OZ6

6, ogo

3;

+, 14-+
Gr.goo
A-ff

7.o3tl5+2o r1.€.*
1+7+

(-) Costau staff

(-) Llog ar
fenthyciadau/
ad-daliadau cyfalaf

6.

(-) Cyfanswm
taliadau eraill

7.

(=) Balansau a
barhawyd

Cyfanswm y incvrm a dderbyniwyd/derbyniadwyyn ystod y
flwyddyn o drethiant lleol (praesept) neu ardoll/cyfraniad gan brif
syrff.
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Gyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth geft ar ddechrau'r
flwyddyn fely'u cofrrodwyd yn y coftrodion ariannol. Rhaid iddo
fod yn gyson d llinell 7 y flwyddyn flaenorol.
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Cyfanswm incwrn neu dderbyniadau a gofnodwyd yn y llyfr arian
parod llai'r symiau a gynhwysir yn llinell 2. Mae'n cynnwys
grantiau cymorth, dewisol a refeniw.
Cyfanswm gwariant neu daliadau a wnaed ibob gweithiwr
cyflogedig ac ar ei ran- Dylech gynnrnrys cyflogau, TWE ac
Yswiriant Gwladol (cyflogeion a chyflogwyr), cyfraniadau pensiwn
a threuliau cysylltiedig e.e. costau terfonu.
Cyfanswm gwariant neu daliadau cyfalaf a llog a wnaed yn ystod
y flwyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gwbl).
Cyfanswm gwariant neu daliadau fel y'u cofnodv,/yd yn y llyfr arian
parod, a thynnu costau stafi (llinell 4) a llog ar fenthyciadauladdaliadau cyfalaf (llinell 5).
Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrtrr geft ar ddiwedd y
flwyddyn. Rhaid iddo fod yn hafal i (1+Z+31- (4+5+6).

Datganiad o falansau
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(+) Dyledwyr a
balansau stoc
(+) Cyfanswm
arian parod a
buddsoddiadau
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10. (-) Credydwyr

1=1 Balansau a
barhawyd

ar, 7"]-Zt-

12. Cyfanswm asedau
sefydlog ac

asedau hirdymor

13. Cyfanswm
benthyciadau

14. Nodyn datgelu
cronfeydd
ymddiriedolaeth

ddyledus i'r corff a balansau stoc a ddelir ar ddiwedd y flwyddyn.

Pob cyfrif: Swm yr holt gyffion banc cyfredol a cfiadw, daliadau
ariannol a buddsoddiadau a ddelir ar 31 Mawrth. Rhaid i hyn fod
yn g)rson 6 balans cysoni'r llyh arian parod yn unol d chysoniad
y banc.

Cyftifon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth yr arian
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Cyfrtfon incwm a gwariant yn unig: Nodwch werth dyledion sy'n
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sy'n ddyledus gan y corff (hebhw costau benthyg) ar ddiwedd
y ffwyddyn.

Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyson
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llinell T uchod:

Nodwch gyfanswm (8+9-1 0).
Gwerth gwreiddiol cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased
seffdlog, ynghyd ag asedau hirdymor erailla ddelir ar 31 Mawrth.
Balans cyhlaf dyledus pob benthyciad o drydydd partibn ar
31 Mawrth (gan gynnwys PWLB).

Mae'r Corff yn gweithredu fel unig ymddiriedolwr ac mae'n
Sytrifol am reoli (a) cronfaicronfeydd
ymddiriedolaeWasedau (dylai darllenwyr nodi nad yr'r
ffigurau uchod yn cynnwys unrhyw drafodion
ymddiriedolaeth).

