
Datganiadau cyfrifyddu 2018-19 ar gyfer:

Enw'r corff:

Datganiad o incwm a gwarianUderbyniadau a thaliadau
1" Balansau a Cyfanswm y balansau a r cronfeydd wrth gefn ar dclechrau'r flwyddyn fel

ddygwyd ymlaen ,**54 45 2 Z , y'u cofnodwyd yn y csfnodion ariannol. Rhaid iddo fod yn gyson 6 Llineil
7 y flwyddyn flaenorol

Cyfanswm yr incwm a dderbyniwyd/derbyniadwy yn ystoci y fiwyddyn o
drethiani ileol (praesept) neu ardoll/cyfraniad gan brif gyrff.

Cyfansurm incwm neu dCerbyniadau a gofnodrvycl yn y llyfr arian parod
llai'r symiau a gynhwysir yn llinell 2. Mae'n cynnwys grantiau cymorth,
dewlsol a refeniw.

4. (-)Cosiau staf'f Cyfanswm gwariant neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr cyflogedig ac
ar ei ran. Dyiech gynnwys cyflogau, TWE ac Yswiriant Gwladol
(cyfiogeion a chyflogwyr), cyfraniadau pensiwn a threuliau cysylltiedig,
e.e. costau terfynu.
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Cyfanswm gwariant neu daliadau cyfalaf a liog a wnaed yn ystod y
fluiyddyn ar fenthyciadau allanol (os o gwbl).
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Cyfansurm gwariant neu daiiadau fel y'u cofnodwyd yn y llyfr arian parod
llai costau staff (Llinell 4) a llog ar fenthyciadaulad-daliadau cyfalaf
(Llinell 5).

Cyfanswm y balansau a'r cronfeydd wrth gefn ar Cdiwedd y flwyddyn.
RhaiC iddo fod yir hafal i (1+2+3) - (4+5+6).
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Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: hiociwch werth dyledion sy'n
ddyledus i'r corff a balansau stoc I d!91i1 ar"ddiwedd y 

flwy-ddV1,

Pob cyfrif: Swm yr holl gyfrifon banc cyfredol a chadw, daliadau ariannol
a buddsoddiadau a ddelir ar 31 l\,{awrth. Rhaid i hyn fod yn gyson 6

balans cysoni'r llyfr arian parod y1 ungl g chVsonla! y !anc, .

Cyfrifon incwm a gwariant yn unig: Nadwch werth yr arian sy'n
ddyledus gan y corff (heblaw cosiair benthyg) ar odiwedd .y.l!wy!Oyn
Dylai cyfanswm y balansau fod yn gyson 6 llinell 7 uchoci: Nodwch
gyfanswm (A+9-, O,

Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog, ynghyd ag
unrhyw asedau hirdymor eraill a ddelir ar 31 lVlawrlh.

Balans cyfalaf dyledus pob benthyciad o drydyod partion ar 31 Mawrth
(gan gynnwys PWLB).

Mae r corff yn gweithredu fel unig ymddiriedolwr ac mae n
gyfrifol am reoli (a) cronfalcronfeydd ymddiriedoiaeth/
asedau (dylai darllenwyr nodi nad yw'r ffigurau uchod yn

cynnwys unrhyw drafodioir ymddiriedolaeth).
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