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Datganiad o incwm a gwarian廿derbyniadau a thaliadau

1.　Baiansau a

ddygvyd ymIaen

2. (十)Incwmo

drethia nt

lleol/a「dol1

3. (+) Cyfanswm

derbyn iadau

e「a冊

43,995

48,826

1 0,420

4・ (-) Costau staff　　　出,220

5. (一)LIogar

fenthyciadau/

ad-daIiadau

qねIaf

6. (-) Cyfanswm

taiiadau e「a帥

7. (=)Balansaua

gariwyd ymiaen

Datganiad o falensau

8. (十) Dyledvy「

9. (+) Cyfanswm

a「ian pa「od a

buddsoddiadau

39,981

52 , 040

52,040 _ Cyfansvrm y baiansau a’「 cronfeydd wrth gefn a「 ddechrau掴vvyddyn fel

y’u cofnodvyd yn y cofnodion ariannoL Rhaid iddo fod yn gyson aしiine=

7 y flvryddyn flaeno「ol.

48,826　Cyfanswm y「 incwm a dderbynivydIderbyniadrry yn ystod y flvyddyn o

d「ethian川eol (PraeSePt) neu ardoil/Cyfraniad gan brif gyrff.

6,226　C)碇nswm incwm neu dderbyniadau a gofnodvyd yn y時fr arian parod

=ai’「 symiau a gynhvysi「 yn冊neI1 2. Mae’n cynnvvys grantiau cymorth,

10,862　Cyfanswm gv旧riant neu daliadau a wnaed i bob gweithiwr cyflogedig ac

a「 ei ran, DyIech gymwys cy¶ogau, TWE ac Yswi「iant Gwladoi

(Cyflogeion a chyflogwy「), ey什aniadau pensiwn a threuIiau cysylltiedig,

e.e. costau tertynu.

O Cyfanswm gwariant neu daiiadau cyfaiafa =og a vmaed yn ystod y
flwyddyn ar fenthyciadau a=anol (OS O gWbi)・

17,657　Cyfanswm gwariant neu daliadau fel y’u cofnodwyd yn y町yf「 aria叩arod

=ai costau staff (Llinei1 4) a =og a「 fenthyciadau/ad-daiiadau cyfalaf

(L臨eI15).

78,573　Cyfanswm y balansau a’r c「onfeydd w輔gefn a「 ddiwedd y ¶vyddyn.

Rhaid iddo fod yn hafa= (1+2+3) - (4+5+6).

6,499　　　2,784　Cy珊On incwm a gwa「iantyn unig: Nodwch we軸dyledion sy’n

ddyiedus汁∞rff a「 ddiwedd y flvyddyn.

45,541　　75,819　Pob cy師f: SvIm yr holl gyfrifon banc cyfredol a chadw' daliadau ariamol

a buddsoddiadau a ddeIi「ar31 Mawrth, Rhaid i hyn fod yn gyson a

balans cysoni’「 tryf「 a「ian parod yn unol a chYSOniad y banc.

10" (一) Credydvvy「　　　　　　0

11" (=) Balansau a　　　52,040

garivyd ymiaen

12, Cyfanswm

asedau sefydiog

ac asedau

hi rdymo「

13, C)南enswm

benthyciadau

14. Nodyn datgelu

CrOnfeydd

ymddiriedolaeth

30　Cy帥fon incwm a gwariantyn unig: Nodwch we軸y「arian sy’n

ddyiedus gan y corff (hebIaw costau benthyg) a「 ddiwedd y ftryddyn・

78,573　DyIai cyfanswm ybaiansau fod yn gyson訓Iinel1 7 uchod: Nodwch

gyfanswm (8+9-1 0).

5,035　　　3,71 9　Gwerth cofrestr asedau a buddsoddiadau pob ased sefydlog) ynghyd ag

unrhyw asedau hi「dymor erai= a ddeii「 ar 31 Maw軸・

O Balans cyfalaf dyiedus pob benthyciad o drydydd partton a「 31 Maw輔

(gan gynnvys PWLB).

Maet corff yn gweithredu fel …ig ymddinedoIwr ac mae’n

圏　囲　匿三　隅　は　臨　書盤器器嵩謹書岩盤書誌yn
CynnWyS unrhyw d「afodion ymddiriedolaeth).
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