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Mae'r Cyfarwyddwyr yn cyflwyno eu hadroddiad blynyddol ynghyd a'r cyfrifon am y flwyddyn

yn diweddu Mawrth 31, 2020.

Prif Weithgareddau

Prif weithgaredd y cwmni yw hybu gweithgareddau sydd er lles economaidd,  cymdeithasol ac yr

amgylchedd yn Dyffryn Nantlle.

Aelodau'r Bwrdd Rheoli

Aelodau'r Bwrdd Rheoli yn ystod y flwyddyn oedd:

Talfryn Griffiths Beryl Fretwell 

John Pritchard Richard Wyn Huws 

Dafydd Owen Emrys Jones

Dyfed Wyn Edwards Myrddin Williams 

Gwynne Williams Owain Rowlands 

Eifion Wyn Davies Karen Owen

Judith Humphreys Huw Roland Evans (Penodwyd 4.12.19)

Alun Ffred Jones 

Datganiad O'r Datgeliad Gwybodaeth i'r Archwilwyr

Cyn belled a mae'r Cyfarwyddwyr yn ymwybodol, nid oes unrhyw wybodaeth sydd yn berthnasol i'r 

archwiliad (fel diffiniwyd gan Adran 418 o Ddeddf Cwmniau 2006 ) nad yw archwilwyr y Cwmni yn 

ymwybodol ohono, ac mae pob cyfarwyddwr wedi cymeryd y cammau y dylient fel cyfarwyddwyr i 

wneud eu hunain yn ymwybodol o unrhyw wybodaeth berthnasol i'r archwiliad ac i sefydlu y bod   

archwilwyr y Cwmni yn ymwybodol o'r wybodaeth yma.

   

Archwilwyr

Mae A. Hughes Jones Dyson a'u Cwmni wedi datgan eu parodrwydd i barhau yn eu 

swydd.

Mae'r adroddiad wedi cael ei baratoi ar sail y darpariarthau arbennig sydd yn Rhan VII

o Ddeddf Cwmniau 2006 yn ymwneud a cwmniau bach. 

 

 

Dyddiad:                                                                    

Drwy orchymyn y bwrdd

ANTUR NANTLLE CYF.

Adroddiad Y Cyfarwyddwyr Am Y Flwyddyn Yn Diweddu Mawrth 31, 2020

06/08/2020 [llofnod] Karen Owen
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Mae'r Cyfarwyddwyr yn gyfrifol am baratoi adroddiad y Cyfarwyddwyr ar datganiadau ariannol

sy'n cydymffurfio gyda'r gyfraith a rheolau  perthnasol.

O dan y Ddeddf Cwmniau y mae yn ofynnol i'r Cyfarwyddwyr baratoi cyfrifon pob blwyddyn.

O dan y ddeddf mae'r Cyfarwyddwyr wedi ethol i baratoi y datganiadau ariannol yn unol a Safonau

Cyfrifyddol y Deyrnas Unedig (Arferion Cyfrifyddol sydd yn Gyffredinol Dderbyniol o fewn y Deyrnas

Unedig). O dan gyfraith cwmniau ni ddyliau y Cyfarwyddwyr gymeradwyo y datganiadau ariannol

onid eu bod wedi eu bodloni eu bod yn rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa'r cwmni ac o'r gweddill 

 neu'r diffyg am y cyfnod. Wrth baratoi'r datganiadau ariannol mae'n ofynol i'r cyfarwyddwyr:

- ddewis polisiau cyfrifyddol priodol a'u defnyddio'n gyson;

- gwneud dyfarniadau ac amcangyfrifon rhesymol;

- datgan os yw'r polisiau cyfrifyddol wedi eu dilyn, neu datgelu ac esbonio unrhyw 

  ymadawiad materol yn y cyfrifon;

- paratoi'r cyfrifon ar y sail busnes byw os nad ydyw hi yn amhriodol i dybio fydd y 

  cwmni yn parhau mewn busnes.

Mae cyfarwyddwyr yn gyfrifol am gadw cofnodion cyfrifyddol sy'n dangos safle ariannol

y cwmni a'u galluogi i sicrhau fod y cyfrifon yn cydsynio efo Deddf Cwmniau 2006.

Maent hefyd yn gyfrifol am ddiogelu asedau'r cwmni ac felly yn gyfrifol am rwystro a

datgelu twyll ac unrhyw afreoleidd-dra arall.

Dyddiad:                                                                   

Drwy orchymyn y bwrdd

ANTUR NANTLLE CYF.

Datganiad O Gyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr

06/08/2020 [llofnod] Karen Owen
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Adroddiad Yr Archwilwyr Annibynnol At Aelodau Antur Nantlle Cyf.

Barn

Rydym wedi archwilio datganiadau ariannol Antur Nantlle Cyf (y 'Cwmni') am y flwyddyn yn diweddu Mawrth 31 2020 sydd yn cynnwys y

Datganiad Incwm, Y Fantolen ar nodiadau i'r Datganiadau Ariannol, gan gynnwys crynodeb o'r polisiau cyfrifyddu arwyddocaol.

Y fframwaith adrodd ariannol a ddefnyddiwyd wrth baratoi y cyfrifon yw'r gyfraith berthnasol a Safonau Cyfrifyddu y Deyrnas Unedig

gan gynnwys Safon Adrodd Ariannol 102 'Y Safon Adrodd Ariannol perthnasol i'r DU a Gweriniaeth Iwerddon'  (Ymarfer Cyfrifyddu

 a Dderbyniwyd yn Gyffredinol y Deyrnas Unedig).

 

Mae'r adroddiad hwn wedi ei greu i aelodau y cwmni, fel corff, ac yn unol a Pennod 3, Rhan 16 o Ddeddf Cwmniau 2006. 

Mae ein gwaith archwilio wedi ei ymgymryd fel y gallwn adrodd i aelodau'r cwmni y materion hynny y mae'n ofynnol i ni adrodd 

iddynt mewn adroddiad archwilwyr ac i ddim pwrpas arall.

Hyd at yr eithaf a ganiateir  trwy gyfraith, nid ydym yn derbyn na chymryd cyfrifoldeb i unrhyw un heblaw'r cwmni

ac aelodau'r cwmni fel corff am ein gwaith archwilio, am yr adroddiad hwn, nac am y farn yr ydym wedi ei ffurfio.

Yn ein barn mae'r cyfrifon yn:

 -rhoi darlun gwir a theg o sefyllfa'r cwmni ar Fawrth 31, 2019 ac o'r gweddill ar gyfer y flwyddyn oedd yn terfynu y pryd hynny;

  -wedi eu paratoi yn unol ac Arferion Cyfrifyddol sydd yn Gyffredinol Dderbyniol o Fewn y Deyrnas Unedig 

  -wedi'u paratoi'n briodol yn unol ag amodau Deddf Cwmniau 2006.

Sail Ein Barn

Cynhaliwyd ein harchwiliad yn unol â Safonau Rhyngwladol ar Archwilio (DU) (ISAs (DU)) a'r gyfraith berthnasol. Disgrifir ein

 cyfrifoldebau o dan y safonau hynny ymhellach yn yr adran cyfrifoldebau'r Archwilwyr ar gyfer archwilio'r datganiadau ariannol.

 Rydym yn annibynnol o'r cwmni yn unol â'r gofynion moesegol sy'n berthnasol i'n harchwiliad o'r datganiadau ariannol yn y DU, gan

 gynnwys Safon Foesegol y FRC, ac rydym wedi cyflawni ein cyfrifoldebau moesegol eraill yn unol â'r gofynion hyn.

 Credwn fod y dystiolaeth archwilio a gawsom yn ddigonol ac yn briodol ar gyfer sail ein barn.

Casgliadau sy'n ymwneud â busnes byw

Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd mewn perthynas â'r materion canlynol y mae'r ISAs (DU) yn ei gwneud yn ofynnol i ni adrodd i chi lle:

- nid yw defnydd y cyfarwyddwyr o sail busnes byw ar gyfer paratoi y datganiadau ariannol yn briodol ; neu

- nid yw'r cyfarwyddwyr wedi datgelu yn y datganiadau ariannol unrhyw ansicrwydd perthnasol sydd yn achosi amheuaeth arwyddocaol

  am  allu'r cwmni i barhau i ddefnyddio'r sail cyfrifyddu  busnes byw  am gyfnod o leiaf deuddeg mis o'r dyddiad y mae'r datganiadau ariannol 

  wedi'u hawdurdodi i'w cyhoeddi.

Gwybodaeth arall

Y cyfarwyddwyr sy'n gyfrifol am y wybodaeth arall. Mae'r wybodaeth arall yn cynnwys y wybodaeth yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr, ond nid

 yw'n cynnwys y datganiadau ariannol ac ein  Adroddiad yr Archwilwyr arno.

Nid yw ein barn ar y datganiadau ariannol yn cwmpasu'r wybodaeth arall ac nid ydym yn mynegi unrhyw fath o farn sicrwydd arno.

Mewn perthynas â'n harchwiliad o'r datganiadau ariannol, ein cyfrifoldeb ni yw darllen y wybodaeth arall ac, wrth wneud hynny, ystyried a yw'r

wybodaeth arall yn anghyson â'r datganiadau ariannol neu ein gwybodaeth a gasglwyd yn yr archwiliad neu fel arall ymddengys ei fod wedi ei

gamddatgan yn faterol . Os, yn seiliedig ar y gwaith yr ydym wedi'i berfformio, rydym yn casglu bod camddatganiad materol o'r wybodaeth

arall hon, mae'n ofynnol i ni adrodd y ffaith honno. Nid oes gennym unrhyw beth i'w adrodd yn hyn o beth.

Barn ar faterion eraill a ragnodir gan Ddeddf Cwmnïau 2006

Yn ein barn ni, yn seiliedig ar y gwaith a wnaed yn ystod yr archwiliad:

- mae'r wybodaeth a roddir yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr ar gyfer y flwyddyn ariannol y mae'r datganiadau ariannol yn cael ei baratoi yn gyson

   â'r datganiadau ariannol; a

- Paratowyd Adroddiad y Cyfarwyddwyr yn unol â'r gofynion cyfreithiol perthnasol.
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Adroddiad Yr Archwilwyr Annibynnol At Aelodau Antur Nantlle Cyf.

Materion y mae'n ofynnol i ni adrodd arnynt mewn eithriad

Yng ngoleuni gwybodaeth a dealltwriaeth y cwmni a'i amgylchedd a gafwyd yn ystod yr archwiliad, nid ydym wedi nodi

camddatganiadau perthnasol yn Adroddiad y Cyfarwyddwyr

Nid oes gennym ddim i'w adrodd ar y materion canlynol ble mae'r Ddeddf Cwmniau 2006 yn ein gofyn i ni adrodd i chi os yn ein barn:

  -  nad yw'r cwmni wedi cadw cofnodion cyfrifyddol digonol,  neu nid ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac eglurhad  

     oddi wrth ganghennau nad ydym wedi ymweld a hwy; neu

  - nid yw'r datganiadau ariannol yn gytun ar cofnodion ariannol; neu

  - bod datguddiadau sy'n ofynol dan gyfraith cwmniau yn berthnasol i enillion cyfarwyddwyr heb eu datgelu; neu

  - nid ydym wedi derbyn yr holl wybodaeth ac eglurhad sydd ei angen er mwyn cwblhau ein archwiliad;neu

  - nid oedd y cyfarwyddwyr yn deilwng i baratoi'r cyfrifon ac Adroddiad y Cyfarwyddwyr yn unol a rheolau cwmniau bach

    ac i gymeryd mantais o'r eithriad i gwmniau bach or gofyniad i baratoi Adroddiad Strategol neu wrth baratoi adroddiad y Cyfarwyddwyr.

Cyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr 

Fel yr eglurwyd yn fwy llawn yn y datganiad o gyfrifoldebau'r Cyfarwyddwyr ar dudalen 2, y cyfarwyddwyr sydd yn gyfrifol am baratoi

datganiadau ariannol ac am fod yn fodlon eu bod yn dangos darlun gwir a theg,  ac am reolaeth fewnol o'r fath a benderfynir gan y

cyfarwyddwyr yn angenrheidiol i alluogi paratoi datganiadau ariannol sy'n rhydd o gamddatganiad perthnasol, boed hynny oherwydd twyll 

neu wall.

Wrth baratoi'r datganiadau ariannol, mae'r cyfarwyddwyr yn gyfrifol am asesu gallu'r cwmni i barhau fel busnes byw gan ddatgelu materion

ble'n berthnasol,materion cysylltiedig i'r sail busnas byw ar defnydd o'r sail cyfrifyddu busnas byw oni bai bod y cyfarwyddwyr naill ai'n 

bwriadu diddymu'r cwmni neu dod a gweithrediadau I ben neu os does dim dewis realistig arall ond i wneud hynny.

Ein cyfrifoldebau dros archwilio'r datganiadau ariannol

Ein amcanion yw casglu sicrwydd rhesymol ynghylch a yw'r datganiadau ariannol yn gyffredinol yn rhydd o gamddatganiad sylweddol,

boed hynny oherwydd twyll neu gamgymeriad, ac i gyhoeddi Adroddiad yr Archwilwyr sy'n cynnwys ein barn. 

Mae sicrwydd rhesymol yn lefel uchel o sicrwydd, ond nid yw'n warantu y bydd archwiliad a gynhelir yn  unol ag ISAs (DU) bob amser yn 

canfod camddatganiad  sylweddol pan fydd yn bodoli.

Gall camddatganiadau godi o ganlyniad i dwyll neu wallau ac fe'u hystyrir yn sylweddol pe bai, yn unigol neu ar y cyfan, y gellid disgwyl

 yn rhesymol iddynt ddylanwadu ar benderfyniadau economaidd a gymerwyd gan defnyddwyr ar sail y datganiadau ariannol hyn.

Mae disgrifiad pellach o'n cyfrifoldebau ar gyfer archwilio'r datganiadau ariannol wedi ei leoli ar wefan y Cyngor Adrodd Ariannol yn

 www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. Mae'r disgrifiad yma yn ran o Adroddiad yr Archwilwyr

Dyddiad:

Mr Brian Hughes (Prif Archwiliwr Statudol)

ar ran A. Hughes Jones Dyson a'u Cwmni

Archwilwyr Statudol a Cyfrifwyr Siartredig

Capel Moreia, South Penrallt, Caernarfon, Gwynedd LL55 1NS

06/08/2020[llofnod] Brian Hughes
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Nodiadau 2020 2019

£ £

Incwm 173,244 239,564

Gwariant   (158,685)            (246,181)          

                                    

Incwm Sy'n Weddill 2 14,559   (6,617)

Llog Derbyniadwy 139 41

Llog a Dalwyd (3,198)              (3,587)              

Gweddill/(Colled) Cyn Trethiant 11,500             (10,163)            

Trethiant 3 (2,023)              (3,103)              

Gweddill/(Colled) Ar Ol Trethiant 9,477               (13,266)            

Gweddill Ddygwyd Ymlaen   154,221           167,487           

Gweddill Cariwyd Ymlaen 163,698           154,221           

 

ANTUR NANTLLE CYF.

Datganiad Incwm Am Y Flwyddyn Yn Diweddu Mawrth 31, 2020
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Nodiadau

£ £ £ £

Asedau Sefydlog

Asedau Cyffyrddadwy 5 671,180   698,162   

Asedau Cyfredol

Dyledwyr 6 13,065     26,039     

Arian Yn Y Banc Ac Mewn Llaw 85,531     76,125     

98,596     102,164   

Credydwyr: symiau sy'n ddyledus

o fewn y flwyddyn 7 (34,893)    (43,184)    

                                  

Asedau Cyfredol Net   63,703       58,980     

                                  

Cyfanswm Asedau Llai 

Rhwymedigaethau Cyfredol   734,883     757,142   

Credydwyr: symiau sy'n ddyledus

   mewn mwy na blwyddyn

Croniadau Ac Incwm Gohiriedig 8 (132,865)  (157,142)  

Benthyciadau banc 9 (38,827)    (45,576)    

Treth Gohiriedig (6,547)      (7,257)      

                              

556,644   547,167   

Cronfeydd

Cronfa Elw a Cholled 163,698   154,221   

Cronfa Ailbrisio 10 392,946   392,946   

556,644   547,167   

   

Mae'r cyfrifon wedi cael eu paratoi ar sail y darpariaethau arbennig sydd o fewn Rhan 15

o Ddeddf Cwmiau 2006 yn ymwneud a cwmniau bach.   

 

Cyfarwyddwr 

Cyfarwyddwr 

Dyddiad

Rhif Cwmni: 2618216

2020 2019

ANTUR NANTLLE CYF 

Mantolen Ar Fawrth 31, 2020

06/08/2020

[llofnod] Karen Owen

[llofnod] John Pritchard
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1 Polisiau Cyfrifyddol

Y sail gyfrifyddol

Mae'r datganiadau ariannol wedi eu paratoi yn unol a gofynion Adran 1A ''Unedau Llai'' o Safon Adrodd 

Ariannol 102 ''Y Safon Adrodd Ariannol perthnasol yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon'' a Deddf Cwmniau 2006. 

Mae'r cyfrifon wedi ei paratoi o dan y confensiwn cost hanesyddol.

Asedau sefydlog cyffyrddadwy

Fe gynhwysir asedau sefydlog cyffyrddadwy yn ol eu cost.

Fe ddibrisir yr asedau dros amcangyfrifiad o'u hoes economaidd defnyddiol fel a

ganlyn:

Tir ac adeiladau  -  4%/5% o'r gost pob blwyddyn

 Offer                  -  20% drwy'r dull mantol yn lleihau

Cyfrifiaduron       -  25% drwy'r dull mantol yn lleihau

Mae gwariant ar itemau cyfalaf llai £100 yn cael ei trin fel gwariant yn y flwyddyn.

Grantiau

Mae grantiau sy'n ymwneud ag asedau sefydlog yn cael eu gosod mewn cyfrif incwm gohiriedig. Fe ryddheir

swm yn flynyddol i'r cyfrif Incwm a  Gwariant sy'n cyfateb i'r dibrisiant a ddarparwyd ar gyfer yr asedau perthnasol.

Trethiant

Mae trethiant ar gyfer y flwyddyn gyfredol yn cynnwys treth gyfredol a gohiriedig. Cydnabyddir treth yn y datganiad

incwm, ac eithrio i'r graddau y mae'n ymwneud ag eitemau a gydnabyddir fel incwm cynhwysfawr arall neu yn 

uniongyrchol mewn ecwiti.

Nid yw asedau a rhwymedigaethau trethiant cyfredol neu ohiriedig yn cael eu disgowntio.

cydnabyddir trethiant cyfredol fel y swm treth sy'n daladwy gan ddefnyddio'r cyfraddau treth a chyfreithiau

 a ddeddfwyd neu a ddeddfwyd yn sylweddol erbyn dyddiad y fantolen.

Treth Ohiriedig

Cydnabyddir treth ohiriedig o ran yr holl wahaniaethau amser sydd wedi tarddu ond heb eu gwrthdroi eto ar

 ddyddiad y fantolen.

Mae gwahaniaethau amseru'n codi o gynnwys incwm a threuliau mewn asesiadau treth mewn cyfnodau gwahanol 

i'r rhai y maent yn cael eu cydnabod mewn datganiadau ariannol. Caiff treth ohiriedig ei fesur gan ddefnyddio 

cyfraddau treth a chyfreithiau a ddeddfwyd erbyn diwedd y flwyddyn a disgwylir iddynt fodoli pan fydd y 

gwahaniaethau amseru yn gwrthdroi.

Archwilwyr

Yn gyffredin a nifer o fusnesau o'n maint a natur, rydym yn defnyddio ein archwilwyr i baratoi a chyflwyno ffurflenni 

priodol i'r awdurdodau treth ag i'n cynorthwyo gyda'r gwaith o baratoi y datganiadau ariannol.

2 Incwm Sy'n Weddill

2020 2019

Mae'r incwm sy'n weddill ar ol;         £         £

Rhoi credyd am;

Incwm Gohiriedig a ryddhawyd 24,277           24,634                 

Ac ar ol codi am:

Dibrisiant 26,982           28,901                 

Archwilio 2,400             2,290                   

ANTUR NANTLLE CYF.

Nodiadau i'r Cyfrifon Am Y Flwyddyn Yn Diweddu Mawrth 31, 2020
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3 Treth Gorfforaeth 2020 2019

£ £

Treth Ohiriedig (710)                 5,310               

Llog 34                    -                       

Darpariaeth am y Flwyddyn 2,699               (2,207)              

2,023               3,103               

4 Gweithwyr

Ar gyfartaledd roedd nifer y gweithwyr cyflogedig yn 6 (2019 yn 6.)

 

5 Asedau Sefydlog Cyffyrddadwy 

Tir Rhydd-ddaliad

Ac Adeiladau Offer Cyfanswm

Cost £ £ £

Ar Ebrill 1af 2019 743,831                70,401             814,232           

Ychwanegiadau -                        -                   -                   

    

Ar Fawrth 31 2020 743,831                70,401             814,232           

Dibrisiant

Ar Ebrill 1af 2019 83,864                  32,206             116,070           

Codiant am y flwyddyn 19,329                  7,653               26,982             

    

Ar Fawrth 31 2020 103,193                39,859             143,052           

 

Gwerth Ar Bapur Net

Ar Fawrth 31 2020 640,638                30,542             671,180           

Ar Fawrth 31 2019 659,967                38,195             698,162           

6 Dyledwyr 2020 2019

£ £

Dyledwyr Eraill 3,915               17,277             
Rhagdaliadau ac incwm a gronwyd 9,150               8,762               

13,065             26,039             

7 Credydwyr: symiau sy'n ddyledus o fewn y flwyddyn

 £ £

Benthyciad banc 6,758               6,334               

Credydwyr eraill 23,694             28,799             

Treth Gorfforaeth 492                  1,389               

TAW 3,949               6,662               

34,893             43,184             

ANTUR NANTLLE CYF.

Nodiadau i'r Cyfrifon Am Y Flwyddyn Yn Diweddu Mawrth 31, 2020
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8 Croniadau Ac Incwm Gohiriedig

£

Ar Ebrill 1af, 2019 157,142      

Grant am y Flwyddyn -              

Swm a Rhyddhawyd 24,277        

.

Ar Fawrth 31, 2020 132,865      

9 Credydwyr: Symiau sy'n ddyledus mewn mwy na blwyddyn

2020 2019

£ £

Benthyciadau Banc 38,827        45,576        

Dyled yn daladwy mewn mwy na blwyddyn

ad-daladwy rhwng un a phum mlynedd 31,871        29,874        

ad-daladwy ar ol pum mlynedd 6,956          15,702        

38,827        45,576        

10 Cronfeydd Cronfa 

Gwerth Teg

£

Ar 1af Ebrill 2019 ac

Mawrth 31 2020 392,946      

11 Gwybodaeth Statudol

Mae Antur Nantlle Cyf yn gwmni preifat ac  yn gyfyngiedig drwy warant. 

Mae'r cwmni wedi ei gofrestru yn Nghymru a Lloegr.

Swyddfa gofrestredig Canolfan Dechnoleg

20 Heol Y Dwr

Penygroes

Caernarfon, LL54 6LR

ANTUR NANTLLE CYF.

Nodiadau i'r Cyfrifon Am Y Flwyddyn Yn Diweddu Mawrth 31, 2020
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£ £ £ £

Incwm

Gwasanaethau 9,504           8,367           

Rhent 107,872       100,473       

Ffioedd Rheoli 200              2,006           

Canolfan Rhyd Ddu 35,982         30,564         

Incwm Y Banc 9,003           5,365           

Grantiau 500              92,337         

Incwm Arall 10,183         452              

173,244       239,564       

Gwariant

Grantiau Cyfalaf Yn Cael Eu Rhyddhau (24,277)        (24,634)        

Cyflogau 64,973         54,925         

Costau Pensiwn 1,951           1,628           

Costau Teithio 598              584              

Costau Rhyd Ddu 8,467           8,631           

Pryniant Siop Y Banc 479              371              

Costau Swyddfa 950              822              

Llogi Offer 650              627              

Ffon 1,601           1,567           

Hysbysebu 2,124           1,585           

Costau Cynnal A Chadw 31,926         28,426         

Adnewyddu Adeiladau -                   108,945       

Gwres a Goleuo 18,594         11,419         

Trethi 3,398           2,828           

Yswiriant 11,170         11,036         

Costau Archwilio 2,400           2,290           

Costau Proffesiynol 280              2,910           

Costau Banc 1,838           1,852           

Manion 1,123           1,468           

Dyledion Drwg 3,458           -                   

Dibrisiant Ar Adeiladau 19,329         19,329         

Dibrisiant Ar Offer 7,653           9,572           

158,685       246,181       
Gweddill/(Colled) am y flwyddyn 14,559         (6,617)          
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