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Dymuna Capel y Tabernacl, Cyf. ddiolch i’r canlynol am eu cymorth ariannol gyda’r 

gwaith o wella’r adeiladau yn ddiweddar: 

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 

ac Ymddiriedolaeth Pantyfedwen. 

 

 
 

CYNNWYS 

 
Gwybodaeth Gyfreithiol a Gweinyddol Tudalen 2–3 

Swyddogion y Tabernacl Tudalen  4–5 

Adroddiad yr Ymddiriedolwyr Tudalen 6–7 

Adroddiad y Cadeirydd Tudalen 8–9 

Adroddiad yr Archwilydd Annibynnol Tudalen 10 

Datganiad o’r Gweithgareddau Ariannol Tudalen 11 

Mantolen Tudalen 12 

Nodiadau sy’n ffurfio  rhan o’r Datganiadau  Ariannol Tudalen 13–19 

Datganiad Manwl o’r Gweithgareddau Ariannol Tudalen 20 

 

Atodiad 1: Cyfraniadau’r Aelodau Tudalen 21–22  

Atodiad 2: Ystadegau 2019  Tudalen 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enw cofrestredig y cwmni: Capel y Tabernacl, Cyf. 

Cwmni Cyfyngedig Cofrestredig:  06349041 (Cymru) 

Elusen Gofrestredig:   1122584 

Cyfeiriad Cofrestredig: 9 Gerddi’r Sofran, Ffordd 

Cefn yr Hendy, Meisgyn, 

Pont-y-clun 

CF72 8SZ 

 

Ysgrifennydd y Cwmni: Gwilym Huws 
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Gwefan: www.tabernacl.org 

Cyfreithwyr: Devonalds, York House, Pontypridd CF37 1JW 

 

Banc: Lloyds TSB, Sgwâr y Farchnad, Pontypridd CF37 2TF 

 

Cyfrifwyr: Huw Aled Accountants Ltd., Cyfrifwyr Siartredig,  

6 Heol Alfreda, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2EH 

YMDDIRIEDOLWYR 

A 

CHYFARWYDDWYR 

 

 

Enw Etholwyd 

Siân Llewelyn Barnes Tachwedd 2017 

Geraint Wyn Davies Tachwedd 2019 

Ann Dwynwen Davies* Tachwedd 2016 

Eluned Mary Davies-Scott Tachwedd 2017 (Cadeirydd) 

Edwyn Evans Tachwedd 2018 

Bethan Angharad Herbert Lloyd Tachwedd 2018 

Arwyn Lloyd Jones Tachwedd 2017 

Emlyn Penny Jones* Tachwedd 2016 

Sarah Eleri Jones Tachwedd 2019 

Rhiannon Llewelyn Tachwedd 2017 

Geraint Eirian Rees* Tachwedd 2016 

Gwenfil Edwina Thomas Tachwedd 2019 

John Llewellyn Thomas* Tachwedd 2016 

David Michael West Tachwedd 2018 

Nia Mair Williams Tachwedd 2019 

 

 

Mae disgwyl i draean yr ymddiriedolwyr / cyfarwyddwyr ymddeol                                     

yn eu tro bob blwyddyn. Ymddeolodd y rhai gyda * ar bwys eu henwau ym 

mis Tachwedd 2019. 
 

http://www.tabernacl.org/
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SWYDDOGION Y TABERNACL 

 
Cadeirydd: 

Eluned Mary Davies-Scott 

 

Ysgrifennydd: 

Gwilym Huws 

 

Trysorydd: 

Arwyn Lloyd Jones 

 

Trefnydd Oedfaon, Cyhoeddiadau a Phriodasau: 

Geraint Rees 

 

Panel Priodasau: 

Geraint Rees; 

Rhiannon Humphreys 

Cofrestru Priodasau 

Rhys Llewelyn a Helen Middleton 

 
 

Organyddion a Chyfeilyddion: 

Sian Elin Jones gyda chymorth 

Bethan Roberts, Rhiannon Humphreys ac Eleri Huws 

 

Swyddog Llenyddiaeth, Trefnydd Llywyddion 

a Chofnodydd Aelodaeth: 

Rowland Wynne 

 

Golygydd y Wefan a Bas-data cyfeiriadau e-bost: 

Emlyn Davies 

 
 

Cysylltwyr Ardal: 

Creigiau: Wyn a Mari Jones; Llio Ellis; Cerys Emms; 

Jen McDonald; Nia Williams; Iwan Rowlands; Helen Middleton 

Groesfaen: Geraint W. Davies 

Penywaun: Bethan Reynolds; Heulyn Rees; Catrin Rees 

Efail Isaf: Rhian Eyres 

Parc Nant Celyn: Amanda Evans; Hefin Gruffydd; Judith Thomas; Manon Huws 

Llantrisant: Lowri Roberts; Eurfyl Davies; Jenny Davies; 

Elain a Prys Davies 

Meisgyn: Lowri Leeke; Mari Worst; Eluned Davies-Scott; Siân Barnes 

Pentre’r Eglwys: Rhiannon Humphreys; Carys Davies; Kathryn Gwyn 

Pentyrch: Marian Wynne; Sara Esyllt 

Ton-teg: Elaine James; Audrey Lewis 

Radur, Gwaelod-y-Garth, Caerdydd: Rosalind Evans; Tomos Morse 

Pontypridd/ Y Comin: Eurgain Haf 



CAPEL Y TABERNACL, Cyf. 

5 

 

 

 

SWYDDOGION Y TABERNACL – parhad 

 

 
Y Gweithgor Gweinidogaethu: 

Y Parchedig D. Eirian Rees (Cadeirydd) 

Allan James (Ysgrifennydd) 

Geraint Rees 

 
 

Merched y Tabernacl: 

Judith Thomas 

Gaynor Evans 

 
 

Y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol: 

John Ll. Thomas (Cadeirydd) 

Ann D. Davies (Ysgrifennydd) 

Cymorth Cristnogol: John Ll. Thomas 

Bwydo’r Digartref: Gill Rees 
Cronfa Lesotho: Nia Williams 

 
 

Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid: 

Lowri Roberts (Ysgrifennydd) 

Ysgol Sul: Bethan Reynolds a 

Manon Humphreys Huws 

Y Twmiaid: Catrin a Heulyn Rees 

 

Pwyllgor Amddiffyn Plant ac Oedolion Bregus: 

Gwion Evans (Cadeirydd) 

Gwirwyr DBS: Wendy Reynolds a Gwerfyl Morse 

 

Pwyllgor y Meddiannau: 

Mike West (Cadeirydd) 

Y Fynwent: Rob Emanuel 

 

Gweithgor Ariannol: 

Arwyn Lloyd Jones (Trysorydd) 

Wyn Penri Jones 
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ADRODDIAD YR YMDDIRIEDOLWYR 

Mae’r Ymddiriedolwyr, sydd hefyd yn Gyfarwyddwyr yr elusen at ddiben deddfwriaeth cwmnïau, yn cyflwyno eu 

hadroddiad blynyddol a’r datganiadau ariannol archwiliedig am y flwyddyn yn diweddu 31 Rhagfyr 2019. Mae’r 

Ymddiriedolwyr wedi mabwysiadu’r “Datganiad o Arferion a Argymhellwyd i Elusennau” a gyhoeddwyd ym mis 

Ionawr 2015 wrth baratoi’r adroddiad blynyddol, ac mae’r datganiadau hyn yn unol â Safon Adroddiadau Ariannol 

y Deyrnas Gyfunol a Gweriniaeth Iwerddon (FRS 102) (yn weithredol o 1 Ionawr 2015). 
 

Strwythur, rheoli a threfn lywodraethol 
Mae Capel y Tabernacl, Cyf. yn gwmni elusennol ac yn gwmni cyfyngedig o dan warant fel y’i diffinnir yn Neddf 

Cwmnïau 2006. Fe’i sefydlwyd yn unol â’r Memorandwm sy’n datgan manylion a phwerau’r cwmni, a chaiff ei 

reoli’n unol â’r Erthyglau Cymdeithasiad. 

 
Prif ddiben y cwmni yw hybu’r grefydd Gristnogol yn unol â chredoau’r anghydffurfwyr Protestannaidd a elwir yn 

Annibynwyr Cymraeg, fel aelodau o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg; a hefyd at ddibenion cyffredinol y cyfryw 

gyrff elusennol neu at ddibenion eraill a fydd yn elusennol yn unig fel y penderfynir o bryd i’w gilydd gan yr 

Ymddiriedolwyr. Y Bwrdd sydd yn gyfrifol am arolygu holl waith a busnes yr elusen, gyda’r aelodau’n gweithredu 

fel Ymddiriedolwyr. 
 

Yr Ymddiriedolwyr 
Etholir yr Ymddiriedolwyr gan Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Capel y Tabernacl, Cyf. Ni fyddant yn llai na chwech 

mewn nifer ond (oni bai y pennir fel arall gan benderfyniad cyffredin), ni fyddant yn amodol ar unrhyw uchafswm. 

Mae gan y Bwrdd hawl i gyfethol Ymddiriedolwyr ychwanegol. Yn dilyn pob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, 

bydd yr Ymddiriedolwyr yn penodi un o’u plith i fod yn gadeirydd eu cyfarfodydd. Y nifer angenrheidiol i ffurfio 

cworwm yw 6 pherson sydd â’r hawl i bleidleisio ar y mater i’w drafod. 

 

Rheoli 
Cynhelir cyfarfodydd y Bwrdd yn fisol. Mae gwaith yr eglwys yn cael ei drefnu o ddydd i ddydd gan nifer o 

bwyllgorau a gweithgorau sy’n cwrdd yn rheolaidd. 
 

Bydd pob un o’r pwyllgorau a’r gweithgorau hyn yn adrodd yn ôl i’r Bwrdd yn rheolaidd. 

 

Mae’r Erthyglau Cymdeithasiad yn datgan bod pob aelod o’r Elusen yn ymgymryd i gyfrannu at asedau’r elusen 

swm gofynnol na fydd yn fwy na deg punt os digwydd i’r elusen gael ei dirwyn i ben. 

 

Cyflogaeth 
Mae Capel y Tabernacl Cyf. yn cyflogi un person rhan-amser, fel Rheolwr Safle, ynghyd â glanhawr. 

 

Adolygiad Risg 
Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr wedi adolygu’r risgiau sylweddol hynny lle mae Capel y Tabernacl, Cyf. yn agored i 

risg, ac mae systemau wedi eu sefydlu i leihau’r risgiau hynny. Paratowyd adroddiadau rheolaidd er mwyn sicrhau bod y 

camau priodol yn bodoli i leihau’r risgiau, sydd yn cynnwys risgiau megis parhad y capel, materion ariannol, iechyd a 

diogelwch, amddiffyn plant ac oedolion bregus, data personol yr aelodau, staffio a’r amgylchedd. 

Amcanion a Gweithgareddau 
Mae’r elusen yn rhoi sylw dyladwy i arweiniad y Comisiwn Elusennol ar lesâd cyhoeddus. Prif amcan yr elusen yw 

bod yn eglwys sy’n cynnig cyfle i’r aelodau fod yn dystion i Iesu Grist ym mhentref Efail Isaf, ac yn yr ardal o 

gwmpas. Golyga hynny ymgymryd â’r holl weithgareddau sy’n arferol i eglwys Gristnogol, ac fe’u rhestrir yn yr 

Erthyglau Cymdeithasiad. Mae gan y cwmni hefyd hawl i arddel at ddibenion cyffredinol unrhyw gorff elusennol 

y dymuna’r Ymddiriedolwyr ei gefnogi, neu at ddibenion eraill y bydd yr Ymddiriedolwyr yn eu hystyried yn rhai 

cyfan gwbl elusennol. 
 

Llwyddiannau a Pherfformiad 
Gweler adroddiad y Cadeirydd. Hefyd ceir manylion pellach yng nghorff yr Adroddiad Blynyddol.  
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Adolygiad Ariannol 
Adroddir canlyniadau’r elusen am y flwyddyn yn diweddu 31 Rhagfyr 2019 yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol ar 

dudalennau 11–19. 

 

Derbyniwyd cyfanswm incwm o £42,412 (2018: £40,921) a gwariwyd £52,845 (2018: £40,813), ac felly y gwariant net 

oedd £10,433 (2018: Incwm Net £108). Yr eglurhad am y gwahaniaeth rhwng y flwyddyn 2019 a 2018 yw’r costau 

ychwanegol ar ddatblygiadau’r fynwent, peintio’r Ganolfan, a gosod boilar newydd i wresogi’r Ganolfan. Y cyfan 

sydd bellach heb ei dalu am y gwaith o atgyweirio’r capel yw balans y benthyciad di-log oddi wrth Undeb yr 

Annibynwyr Cymraeg sydd bellach wedi ei ostwng i £3,000. 

 

Cyfanswm cronfeydd y cwmni ar 31 Rhagfyr 2019 oedd £742,946, o’r hyn roedd £4,240 wedi ei gadw at ddibenion 

cyfyngedig a £659,609 wedi ei glymu mewn asedau sefydlog. O ganlyniad roedd gan yr elusen £79,097 wrth gefn 

ar ddiwedd y flwyddyn (2018: £80,236). Ni roddwyd unrhyw dâl i’r Ymddiriedolwyr. 

 

Polisi Arian Wrth Gefn 
Penderfynodd yr Ymddiriedolwyr roi ystyriaeth fanwl i anghenion y cwmni elusennol am arian wrth gefn, 

yn unol â chanllawiau’r Comisiwn Elusennau yn y ddogfen “Elusennau a chronfeydd wrth gefn” (CC19). 

 

Yn ein barn ni, mae angen cronfa wrth gefn i’r dibenion canlynol: 

 
1. I gynnal gwaith yr elusen a gweithgareddau’r eglwys mewn cyfnodau lle y gallem fod yn 

wynebu gostyngiad mewn incwm. 

 

2. I wireddu prosiectau mewn cyfnod byr yn ôl y galw. 

 

3. I gynnal a chadw’r adeiladau fel ein bod yn medru wynebu unrhyw waith atgyweirio angenrheidiol 

heb i’r gost lesteirio ein prif waith fel eglwys. 

Polisi Buddsoddi 
Rheolwyd polisi buddsoddi’r cwmni gan yr Erthyglau Cymdeithasiad, o fewn y canllawiau a osodwyd. 

Rydym yn adolygu’r sefyllfa hon yn gyson. 
 

Polisi Cronfeydd 
Mae’r cwmni’n ffodus bod cyfran helaeth o’r incwm yn dod trwy gyfraniadau aelodau, a’r rheiny ar y cyfan 

yn weddol gyson trwy’r flwyddyn, gyda nifer helaeth yn talu trwy archeb banc. Derbynnir tua £22,000 y 

flwyddyn mewn cyfraniadau gan aelodau. Y polisi yw ceisio sicrhau bod tua 3 mis o wariant arferol yn aros 

yn y cyfrif cyfredol yn gyson, a’r gweddill yn cael ei drosglwyddo i’r gronfa fuddsoddi, fel y nodwyd uchod. 

 

Datblygiadau 
Teimla’r Ymddiriedolwyr yn hyderus fod dyfodol ariannol Capel y Tabernacl, Cyf. ar seiliau cadarn iawn. 

 
Archwilydd Annibynnol 
Archwilydd Annibynnol y cyfrifon hyn oedd Huw Aled Accountants Ltd. 6 Heol Alfreda, Yr 

Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2EH. 

 

Paratowyd yr adroddiad hwn ar sail canllawiau Cyfrifo ac Adrodd i Elusennau: Datganiad o Arferion a Argymhellwyd sy’n 

berthnasol i elusennau wrth baratoi eu cyfrifon ac yn unol â gofynion Safonau Adroddiadau Ariannol y Deyrnas Gyfunol 

a Gweriniaeth Iwerddon (FRS 102) (gweithredol o 1 Ionawr 2015). 

 
Cymeradwywyd gan y Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr ar 16 Gorffennaf 2020 ac fe’i llofnodwyd ar eu 

rhan gan: 

 

           
            

    Geraint Wyn Davies Arwyn Lloyd Jones 

    Ymddiriedolwr Ymddiriedolwr 
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ADRODDIAD Y CADEIRYDD 
 

Prin y meddyliais y deuai’r geiriau yr ysgrifennais i ar ddiwedd fy adroddiad y llynedd mor berthnasol i’r heriau rydym 

wedi’u hwynebu dros y misoedd diwethaf. Eisoes aeth bron i bum mis heibio ers i ni gwrdd yn y Tabernacl o ganlyniad i 

bandemig COVID-19. Hoffwn ddiolch i’r holl aelodau am y gefnogaeth gadarnhaol maen nhw wedi’i rhoi i’w gilydd, i’r 

gymuned leol, ac i’r rhai sy’n parhau i fod ag angen cefnogaeth trwy ein cyfraniadau ariannol; diolch hefyd i’n Gofalwyr 

Ardal am ymateb mor gyflym i gynnig cymorth angenrheidiol ac ymarferol. 

 
Tachwedd 2019 oedd y tro olaf i ni gael cwmni Ann D. Davies, Emlyn P. Jones, Geraint Rees a John Ll. Thomas yng 

nghyfarfod Bwrdd y Cyfarwyddwyr, ac fe dalwyd teyrnged iddynt am eu hymroddiad i waith y Bwrdd. Yn y Cyfarfod 

Blynyddol roedd yn bleser croesawu pedwar aelod newydd, sef Geraint Wyn Davies, Eleri Jones, Gwenfil Thomas a Nia 

Williams. Roeddem eisoes yn ymwybodol o’u cyfraniadau gwerthfawr i waith y capel, ac ers eu hethol rydym wedi elwa o’u 

cyfraniad i drafodaethau a gwaith y Bwrdd. 

 

Ar ei hymddeoliad fel y prif swyddog cofrestru ar ddiwedd 2019, diolchwyd i Rhiannon Humphreys am osod y gwaith 

cofrestru priodasau ar seiliau cadarn. Ar ddechrau 2020 derbyniwyd y newyddion da fod Rhys Llewelyn wedi cytuno i’w 

holynu. Rydym yn ddiolchgar iddo ef a Helen Middleton am ddarparu, ar sail profiadau’r tîm cofrestru dros y tair blynedd 

gyntaf, y canllawiau priodol ar gyfer gweinyddu priodasau yn y Tabernacl.  
 

Roeddem eisoes wedi rhoi sêl bendith ar drefniadau’r ‘Dathlu’r 150’ ym mis Tachwedd ac yn edrych ymlaen at gyhoeddi 

rhaglen o’r holl weithgareddau’r dathlu ym mis Ionawr. Lansiwyd y rhaglen gyda darlith gan Don Llewelyn ar y testun 

‘Cymeriadau Ardal y Garth’. Yn sicr fe gawsom ein difyrru gan Don; mae ganddo gof anhygoel a dull unigryw, bywiog o 

gyflwyno hanes a chymeriadau. Roeddem hefyd yn edrych ymlaen at groesawu tri o gyn-aelodau’r eglwys i oedfaon yn 

ystod y gwanwyn, sef Dr Gareth Roberts, Edward Morris Jones a Delyth Beasley. Daeth Dr Roberts atom ddechrau Mawrth, 

ac os na allwch gofio ei neges i gyd, byddwch yn sicr yn cofio arwyddocâd y tei roedd yn ei wisgo! 

 

Yna daeth y gohirio – nid yn unig ein dathliadau, ond popeth arall yn ein dyddiaduron hefyd. Yn fuan iawn ar ôl gwireddu 

difrifoldeb COVID-19 dechreuwyd chwilio am ffyrdd o addasu i’r amgylchiadau, gan orfod cydnabod y byddai’r epidemig 

hwn yn cael effaith arnom am gryn amser. Dyma pryd y daeth y dechnoleg fodern i’r adwy, ac  mae’r Bwrdd wedi llwyddo i 

gwrdd a gweithredu trwy gyfarfodydd rhithiol ers canol mis Mawrth. Dan yr amgylchiadau anodd hyn, roeddem yn ffodus 

iawn bod y Trysorydd, Arwyn Jones, a’r Ysgrifennydd, Gwilym Huws, wedi llwyddo i gynnal gweinyddiaeth y Bwrdd yn 

ddi-dor. 

 

 Mae gwaith y Gweithgor Cyfiawnder Cymdeithasol yn parhau’n elfen hanfodol bwysig o fywyd yr eglwys, a braf oedd 

clywed bod y swm uchaf erioed wedi ei godi cyn y Nadolig ar gyfer y talebau a roddir i bobl ifanc anghenus. Yn 2019 

cyfrannodd yr aelodau £2,100 at y Gronfa Elusennau, a chodwyd £3,000 tuag at Apêl Madagasgar Undeb yr Annibynwyr 

Cymraeg 2018/19. Penderfynwyd mai Adref, Cwtch, Ysgol Tŷ Coch, Gofalwyr Ifanc RhCT, a Cymorth i Ferched Cymru 

fyddai’n elwa o’r Gronfa Elusennau yn 2020.  

 

Yn gynnar yn y flwyddyn newydd, roedd yn rhaid newid ffocws i ymateb i’r amgylchiadau trychinebus annisgwyl oedd 

wedi taro’n cymuned leol. Lansiwyd ‘Apêl y Llifogydd’ ac yna ‘Apêl Banc Bwyd Taf Elái’ ac yn ddiweddarach, gan na ellid 

casglu o ddrws i ddrws, trefnwyd apêl ariannol ar gyfer Wythnos Cymorth Cristnogol. Trwy ddiwydrwydd aelodau’r 

Gweithgor, a haelioni ein haelodau, llwyddwyd i godi cyfanswm o £5,500 mewn cwta dri mis, gan ein galluogi i gyflwyno 

symiau anrhydeddus iawn i’r tair apêl. 

 

Diolch hefyd i aelodau’r eglwys fu’n cynorthwyo i gasglu nwyddau ar gyfer Banc Bwyd Taf Elái y tu allan i archfarchnad 

Tesco Tonysguboriau ddechrau mis Rhagfyr, ac i Ferched y Tab am eu rhodd o £225 i ‘Ganolfan Maggie’ yn Ysbyty 

Felindre. Rydym yn falch iawn fod Nia Williams wedi llwyddo i gysylltu â Me Mampe yn Mohale’s Hoek, Lesotho, a 

threfnu gyda Gwenallt a Non Rees i drosglwyddo £1,000 o Gronfa Lesotho Capel y Tabernacl. Mae digwyddiadau diweddar 

wedi dwyn anghyfiawnder parhaus, yn enwedig hiliaeth, i’n sylw gyda marwolaeth ddiangen ac anghyfreithlon George 

Floyd. Diolch i Ann Davies, fel aelod o’r Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol, am ymateb yn brydlon ar ran y Tabernacl 

trwy gyfansoddi llythyr i’w anfon at lysgennad America. 

 
Mae gwaith Pwyllgor y Meddiannau’n weladwy iawn. Rydym wedi gweld gwelliannau i’r fynwent a’r maes parcio, ac yn 

gwerthfawrogi’r lluniau sy’n cael eu rhannu gan John Llewelyn o’r ardd natur yn y rhandir. Codwyd llwybrau newydd, a 

threfnwyd i beintio’r ganolfan, a chael asesiad risg tân ar gyfer y capel a’r ganolfan. Diolch iddynt am fod mor barod i 

barhau gyda’r gwaith cynnal a chadw a goruchwylio diogelwch y safle yn ystod y cyfnod clo, yn enwedig gan nad oes 

gofalwr gennym ar hyn o bryd. Gyda thristwch y derbyniwyd ymddeoliad Ioan Rees, y Rheolwr Safle, ym mis Mawrth. 

Bu’n rheolwr effeithiol a chydwybodol iawn am dros dair blynedd. Rydym hefyd yn ddiolchgar am gymorth gwirfoddol 

Caroline Rees yn ystod y cyfnod hwn trwy ei pharodrwydd i ofalu am drefniadau llogi’r capel a’r ganolfan. 
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Rhaid estyn ein dymuniadau da am wellhad o salwch i nifer o’n aelodau, a hefyd ein cydymdeimlad gyda sawl teulu yn 

ystod y flwyddyn hon. Ar ddymuniad y teulu, cynhaliwyd gwasanaeth coffa i Sian Cadifor ym mis Ionawr lle cafwyd cyfle i 

ddiolch, mewn geiriau a cherddoriaeth, am ei bywyd a’r cyfraniad a wnaeth fel athrawes ac aelod o’r gymuned leol. Trist 

iawn oedd derbyn neges am farwolaeth Jane Eryl Jones ganol mis Ebrill. Er mai dim ond yn weddol ddiweddar y deuthum i 

adnabod Jane Eryl, roedd gen i barch mawr tuag ati hi. Hoffwn ei chwmni yn y capel ac ar fore Llun, pryd y byddem yn 

rhoi’r byd yn ei le dros baned o goffi. Roedd ei natur ddymunol a charedig, a’i didwylledd, yn ei gwneud hi’n berson 

delfrydol i weinyddu’r bedyddiadau. Gwnaeth i’r plant a’u teuluoedd deimlo’n gyfforddus trwy baratoi’n ofalus a meddylgar 

gan wneud pob bedydd yn ddigwyddiad arbennig a phersonol. 

 

Wrth edrych yn ôl ar waith y capel dros y flwyddyn, rhaid yn gyntaf dalu teyrnged i’r rhai sydd wedi gwirfoddoli i drefnu a 

chynnal gwasanaethau, myfyrdodau a digwyddiadau eraill amrywiol, gan gynnwys yr ysgol Sul a chyfarfodydd y Twmiaid. 

Chi yw’r allwedd i lwyddiant y capel. Yn sicr, fe fu cyfraniadau’r plant a’r bobl ifanc ymhlith y digwyddiadau cofiadwy eto 

eleni. Diolch iddynt am eu parodrwydd i gymryd rhan ym mywyd y capel, i’n hysbrydoli ac i fod, fel y dywedodd Edwyn 

Evans mewn cyfarfod o’r Bwrdd, ‘fel chwa o awyr iach’. 

 

Cawsom ein synnu a’n brawychu gan ba mor gyflym y newidiodd yr epidemig ein bywydau’n llwyr, a gyda thristwch y 

penderfynodd y Bwrdd gloi drysau’r capel am gyfnod amhenodol ar 17 Mawrth. Yn dilyn hyn, daeth galwad am gyd-

weithrediad i wynebu’r her o’n blaenau ac fe dderbyniwyd ymateb a chefnogaeth ddiamwys. Rydym yn wir ddiolchgar i’r 

rhai fu’n barod i ddefnyddio eu sgiliau, eu dychymyg, eu dyfeisgarwch a’u hamser i’n galluogi i barhau gyda llawer o 

weithgareddau’r eglwys. Er bod cyfraniadau pawb yn werthfawr, rhaid enwi dau yn arbennig, sef Emlyn Davies a Geraint 

Rees, am eu holl waith gyda’r oedfaon rhithiol. 
 

Y Sul cyn i mi ysgrifennu’r adroddiad hwn, fe wnaethon ni ddathlu 150 mlynedd ers agor y Tabernacl presennol. Er na 

allem wneud hyn yn y modd roeddem wedi’i fwriadu, cawsom wasanaeth rhithiol arbennig. Ar yr un diwrnod cyhoeddwyd 

cronicl cynhwysfawr o hanes y capel. Mae arnom ddyled fawr i Emlyn Davies am yr holl waith ymchwil, dethol a dewis, 

cyfweld a golygu sydd wedi bod yn angenrheidiol ar gyfer dogfennu hanes y ganrif a hanner ddiwethaf. 

 

Rwy’n ymwybodol nad ydym eto wedi llwyr oresgyn yr angen i gyrraedd y rhai sydd heb gysylltiad â’r we, neu’n brin o 

hyder wrth ddefnyddio’r dechnoleg; serch hynny rwy’n falch iawn fod yna gylchlythyr wythnosol, Dolen y Tab, i’w 

ddosbarthu iddynt ar bapur. Fel nifer ohonoch, mae fy ngwreiddiau a’m teulu i yn bell i ffwrdd ac rwy’n gweld angen oedfa, 

myfyrdod, y capel a’ch cwmni. Yn, sicr rhaid diolch ein bod yn aelodau o eglwys sy’n parhau i weithio yn yr un ‘ysbryd 

gwir Gristnogol o oddefgarwch a charedigrwydd’ y cyfeiriodd Dr Geraint Stanley Jones ato wrth ddisgrifio’i fagwraeth yn y 

Tabernacl. 

 

Sonnir yn aml am y ‘normaliaeth newydd’ ar ddiwedd y cyfnod cyfredol. Mae’r negeseuon rydyn ni’n eu derbyn yn y 

myfyrdodau a thrwy bostiadau ar Facebook yn ein herio i gwestiynu beth yw arwyddocâd hyn mewn gwirionedd. Eisoes 

mae fforymau’n cael eu sefydlu i drafod y dyfodol, a chredaf ei bod yn bwysig ein bod ni fel eglwys yn cyfrannu at y 

drafodaeth hon. Yn sicr rydym yn wynebu dyfodol sy’n mynd i herio ein ffydd a’n parodrwydd i weithredu’n unol â neges 

efengyl Iesu Grist. 

 

Hoffwn orffen gyda gweddi ddarllenais i yn ddiweddar ac a gyfansoddwyd gan un o ddilynwyr Bwdha 1300 o flynyddoedd 

yn ôl: “Boed i mi fod yn amddiffynfa i’r rhai sydd angen eu hamddiffyn, yn dywysydd i’r pererinion ar y ffordd. Cwch, neu 

bont, i’r rhai sy’n croesi’r dyfroedd tymhestlog. Boed i mi fod yn llusern yn y tywyllwch, gorffwysfa i’r lluddedig, a 

moddion i iacháu’r cleifion. Ffiol orlawn a choeden o wyrthiau. Ac, i’r nifer di-ri o bobl ar y ddaear, boed i mi gynnig 

gynhaliaeth, a deffroad, nes bydd y byd i gyd yn rhydd o dristwch, a bydd pawb yn effro i’r goleuni.” Amen. 

 

Cyflwynwn ein cyfrifon am y flwyddyn 2019, gan gofnodi ein diolch i’r cyfrifwyr, Huw Aled Accountants Ltd., am eu gwaith 

manwl wrth baratoi eu harchwiliad ariannol annibynnol. Ar ran holl swyddogion yr eglwys, carwn ddiolch i bawb am eu 

cyfraniadau hael i’r achos ac i’r elusennau rydym yn eu cefnogi unwaith eto eleni. 

 

  
 

Eluned Davies-Scott 

Cadeirydd 

Gorffennaf 2020 
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ADRODDIAD YR ARCHWILYDD ANNIBYNNOL I 

YMDDIRIEDOLWYR CAPEL Y TABERNACL, CYF. 

 

 
Adroddiad yr archwilydd annibynnol i ymddiriedolwyr Capel y Tabernacl, Cyf. (‘y Cwmni’) 

Yr wyf yn adrodd i ymddiriedolwyr yr elusen am fy archwiliad o gyfrifon y Cwmni am y flwyddyn yn diweddu  

31 Rhagfyr 2019. 

 
Cyfrifoldebau a sail yr adroddiad 

Fel ymddiriedolwyr y Cwmni (a hefyd y cyfarwyddwyr at ddibenion deddfwriaeth cwmnïau) chi’n sy’n gyfrifol am 

baratoi’r cyfrifon yn unol â gofynion Deddf Cwmnïau 2006 (‘Deddf 2006’). 

 
Wedi bodloni fy hun nad oes angen i gyfrifon y Cwmni dderbyn awdit o dan Rhan 16 Deddf 2006, a’i bod yn gymwys ar 

gyfer archwiliad annibynnol, gallaf adrodd ar sail fy archwiliad o gyfrifon yr elusen o dan Adran 145 o Ddeddf Elusennau 

2011 (‘Deddf 2011’). Wrth gynnal fy archwiliad rwyf wedi dilyn Cyfarwyddiadau y Comisiwn Elusennau o dan Adran 

145(5) (b) o Ddeddf 2011). 

 
Datganiad yr Archwilydd Annibynnol 

Rwyf wedi cwblhau fy archwiliad, a gallaf gadarnhau nad oes unrhyw fater wedi dod i’m sylw mewn cysylltiad â’m 

harchwiliad sy’n peri i mi gredu: 

 
1. nad yw’r cofnodion cyllido wedi eu cadw mewn perthynas â’r Cwmni yn unol â gofynion Adran 386 Deddf 2006; neu 

2. nad yw’r cyfrifon yn cyd-fynd â’r cofnodion hyn; 

neu 

3. nad yw’r cyfrifon yn cydymffurfio â gofynion Adran 396 Deddf 2006 ac eithrio unrhyw ofyniad bod y    

cyfrifon yn cyflwyno darlun cywir a theg nad yw’n rhan o’r materion gaiff eu hystyried fel rhan o archwiliad 

annibynnol; 

neu 

4. nad yw’r cyfrifon wedi eu paratoi yn unol â methodoleg ac egwyddorion y Datganiad o Ymarfer a Argymhellwyd 

(Statement of Recommended Practice) a ddefnyddir i gyfrifo ac adrodd gan elusennau sy’n berthnasol i elusennau wrth 

baratoi eu cyfrifon yn ôl gofynion Safon Adroddiadau Ariannol y Deyrnas Gyfunol a Gweriniaeth Iwerddon (FRS 102). 

 
Nid oes gennyf unrhyw gonsýrn ac nid wyf wedi dod ar draws unrhyw faterion mewn cysylltiad â’r archwiliad y dylid 

tynnu sylw atynt yn yr adroddiad hwn er mwyn dod i ddealltwriaeth llawn o’r cyfrifon. 

 

 

  
Aled Wyn Thomas, 

ACA Huw Aled 

Accountants Ltd.  

6 Heol Alfreda 

Yr Eglwys Newydd 

Caerdydd 

CF14 2EH 

 
16 Gorffennaf 2020 
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DATGANIAD O WEITHGAREDDAU ARIANNOL 

(YN CYNNWYS CYFRIF O INCWM A GWARIANT) 

AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU 31 RHAGFYR 2019 

 
  

Nodiadau 

 

Cronfeydd 

Anghyfyngedig 

 

Cronfeydd 

Cyfyngedig 

 2019 

Cyfanswm 

Cronfeydd 

 2018 

Cyfanswm 

Cronfeydd 
  £ £  £  £ 

INCWM A GWADDOLION O:        

Rhoddion a Chymynroddion 3 38,541 -  38,541  36,857     

Gweithgareddau Elusennol 

Gweithgareddau crefyddol 

 

5 

 

- 

 

3,842 

  

3,842 

  

4,035 

Incwm o fuddsoddiadau 4 29 - 
 

29 
 

29     

Cyfanswm 
 

38,570 3,842 
 

42,412 
 

40,921 

 

GWARIANT AR 
       

Gweithgareddau Elusennol 

Gweithgareddau Crefyddol 

6       

 49,285 3,560  52,845  40,813    

(GWARIANT) / INCWM NET 
 

(10,715) 282 
 

(10,433) 
 

108 

CYSONI’R CRONFEYDD 
11       

Cysoni’r cronfeydd a gariwyd 

ymlaen 

 
749,421 3,958 

 
753,379 

 
753,271 

CYFANSWM Y CRONFEYDD A 

DDYGWYD YMLAEN 

 
738,706 4,240 

 
742,946 

 
753,379 
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MANTOLEN 

AR 31 RHAGFYR 2019 

 
Cronfeydd 

Anghyfyngedig 

 
Cronfeydd 

Cyfyngedig 

2019 

Cyfanswm 

Cronfeydd 

2018 

Cyfanswm    

Cronfeydd 

Nodiadau £ £ £ £ 

 
ASEDAU SEFYDLOG  

Asedau Diriaethol 12 659,609 - 659,609 676,143 

 

ASEDAU CYFREDOL 
     

Dyledwyr 13 2,402 - 2,402 2,384 

Arian yn y banc 
 

80,745 4,240 84,985 80,852 

  
83,147 4,240 87,387 83,236 

 
CREDYDWYR 

     

Yn ddyledus o fewn blwyddyn 14 (4,050) - (4,050) (3,000) 

ASEDAU NET CYFREDOL 
 

79,097 4,240 83,337 80,236 

CYFANSWM ASEDAU LLAI 
DYLEDION CYFREDOL 

 738,706 4,240 742,946 756,379 

CREDYDWYR 

Yn ddyledus ar ôl mwy na blwyddyn 

 
15 

 
- 

 
- 

 
    - 

 
(3,000) 

ASEDAU NET 
 

738,706 4,240 742,946 753,379 

CRONFEYDD 
 

17 
    

Cronfeydd Anghyfyngedig    738,706 749,421 

Cronfeydd Cyfyngedig 
   

4,240 3,958 

CYFANSWM Y CRONFEYDD 
   

742,946 753,379 

 

Mae gan y cwmni elusennol hawl i beidio â chynnal awdit, dan Adran 477 o Ddeddf Cwmnïau 2006, am y flwyddyn yn diweddu 

ar 31 Rhagfyr 2019. 

 

Nid yw’r aelodau wedi gofyn i’r cwmni elusennol gynnal awdit o’u cyfrifon ariannol am y flwyddyn yn diweddu 31 Rhagfyr 2019 yn unol ag Adran 

476 Deddf Cwmnïau 2006. 

 
Mae’r Ymddiriedolwyr yn cydnabod eu cyfrifoldeb dros y canlynol: 

 
(a) sicrhau bod y cwmni elusennol yn cadw cyfrifon sy’n cyd-fynd â gofynion Adran 386 a 387 o Ddeddf Cwmnïau 2006, ac 

(b) yn paratoi datganiadau ariannol sy’n adlewyrchu’n gywir a theg sefyllfa’r cwmni elusennol ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol, gan gynnwys y 

gwarged neu’r ddyled yn unol â gofynion Adrannau 394 a 395 ac sydd fel arall yn cydymffurfio â gofynion Deddf Cwmnïau 2006 o safbwynt datganiadau 

ariannol sy’n berthnasol i gwmnïau elusennol. 

Cafodd y datganiadau ariannol hyn eu paratoi i gydymffurfio â gofynion arbennig Rhan 15 o Ddeddf Cwmnïau 2006 sy’n berthnasol i gwmnïau elusennol 

bychan. 

 
Cafodd y datganiadau ariannol eu cymeradwyo gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr ar 16 Gorffennaf 2020 a’u llofnodi ar eu rhan gan: 

 

           

              Geraint Wyn Davies       Arwyn Lloyd Jones 

    Ymddiriedolwr       Ymddiriedolwr 
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NODIADAU AR DDATGANIADAU ARIANNOL 

AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU 31 RHAGFYR 2019 

 
 

1. GWYBODAETH STATUDOL 

 
Mae Capel y Tabernacl, Cyf. yn gwmni cyfyngedig dan warant wedi ei ymgorffori yng Nghymru o fewn y Deyrnas Gyfunol. Y Swyddfa 

Gofrestredig yw 9 Gerddi’r Sofran, Meisgyn, Pontyclun, Cymru, CF72 8SZ. 

Mae’r datganiadau ariannol wedi eu cyflwyno mewn Sterling (£), sef arian cyfred y cwmni, yn grwn i’r bunt agosaf. 

Prif ddiben a natur yr elusen yw hybu gweithgarwch crefyddol. 

Caiff y prif bolisïau cyfrifo a ddefnyddiwyd wrth baratoi’r datganiadau ariannol hyn eu nodi isod. Cafodd y polisïau eu gweithredu’n gyson 

dros yr holl flynyddoedd a gyflwynir, oni nodir yn wahanol. 

 

 

2. POLISÏAU CYFRIFO 

 
Sail paratoi’r datganiadau ariannol 

Mae datganiadau ariannol y cwmni elusennol, sydd yn endid budd cyhoeddus o dan FRS 102, wedi cael eu paratoi yn unol â SORP (FRS 102) 

Accounting and Reporting by Charities: Statement of Recommended Practice sy’n gymwys i elusennau sy’n paratoi eu cyfrifon yn unol â 

Safon Adroddiadau Ariannol yn y Deyrnas Gyfunol a Gweriniaeth Iwerddon (FRS 102 S1A Bwletin Diweddariad 1) (gweithredol o 1 Ionawr 

2015), a Deddf Cwmnïau 2006. Mae’r datganiadau ariannol wedi eu paratoi ar sail confensiwn hanesyddol. 

 

Mae Capel y Tabernacl, Cyf. yn cwrdd â’r diffiniad o endid budd cyhoeddus dan FRS 102. Caiff yr asedau a’r dyledion eu cydnabod o’r 

cychwyn cyntaf ar gost neu werth gweithrediad hanesyddol oni nodir yn wahanol yn y nodyn / nodiadau cyfrifo perthnasol. 
 

Incwm 

Caiff yr holl incwm ei gydnabod yn y Datganiad o Weithgareddau Ariannol unwaith mae gan yr elusen hawl i’r cronfeydd, mae’r incwm yn 

debygol o gael ei dderbyn, ac mae modd mesur y swm yn hyderus. 

 
Incwm cyfraniadau a chymynroddion 

Mae incwm cyfraniadau a chymynroddion yn cynnwys cyfraniadau, rhoddion a grantiau sy’n sicrhau cyllid craidd neu sydd o natur gyffredinol 

a gydnabyddir lle bo hawl, a thebygolrwydd o’i dderbyn, a lle gellir mesur y swm gyda hyder digonol. Caiff incwm ei gadw’n ôl yn unig pan 

fydd y rhoddwr yn nodi bod rhaid ei ddefnyddio mewn cyfnod cyfrifo gwahanol, neu lle bo’r rhoddwr wedi gosod amodau y mae’n rhaid i’r 

elusen gwrdd â hwy cyn sicrhau hawl diamod ar y swm. 

 
Incwm o weithgareddau elusennol 

Mae’r incwm o weithgareddau elusennol yn cynnwys incwm a dderbyniwyd dan gytundeb neu lle bo’r hawl yn amodol ar berfformiad dan 

amodau penodol. Caiff yr incwm hwn ei gydnabod gan bod y gwasanaethau perthynol yn cael eu darparu, ac y mae yna hawl, a thebygolrwydd 

o dderbynneb, a gellir mesur y swm gyda dibynadwyedd digonol. Caiff yr incwm ei ohirio lle bo’r arian yn cael ei dderbyn cyn cyflawni’r 

gwasanaeth neu’r digwyddiad mae’r arian yn berthnasol iddo. 

 
Incwm buddsoddiadau 

Caiff incwm o fuddsoddiadau ei gydnabod ar sail ei dderbyn. 

Nid yw’n bolisi gan yr elusen i ddangos incwm net o wariant. 

Gwariant 

Caiff ymrwymiadau eu cydnabod fel gwariant cyn gynted ag y bo rheidrwydd cyfreithiol neu ymarferol yn ymrwymo’r elusen i’r gwariant 

hwnnw. Mae’n debygol y bydd rhaid trosglwyddo buddiannau economaidd fel setliad a gellir mesur yr ymrwymiad mewn modd dibynadwy. 

Caiff y gwariant ei gyfrifo ar sail croniadau, ac fe’i dosbarthwyd dan benawdau sy’n corlannu’r holl gostau o fewn y categori. Lle nad oes 

modd clustnodi costau dan bennawd penodol, maent wedi ei glustnodi o dan weithgareddau ar sail sy’n gyson â’r defnydd a wneir o’r adnoddau. 

 

Mae costau sy’n ymwneud â chodi arian yn cynnwys costau ymgyrchu, hysbysebu a marchnata, a defnyddiau postio uniongyrchol. 

 
Mae gwariant ar weithgarwch elusennol yn cynnwys y costau hynny a delir gan yr elusen wrth gyflawni ei gweithgareddau a’i gwasanaethau 

er lles ei derbynwyr. Mae’n cynnwys nid yn unig y costau y gellir eu clustnodi’n uniongyrchol, ond hefyd y gweithgareddau a’r costau hynny 

o natur anuniongyrchol sy’n angenrheidiol er mwyn eu cefnogi. 
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NODIADAU AR DDATGANIADAU ARIANNOL 

AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU 31 RHAGFYR 2019 – PARHAD 

 

2. POLISÏAU CYFRIFO 

Gwariant – parhad 

 
Costau Cynorthwyol yw’r costau hynny nad ydynt, er yn hanfodol i’r elusen gyflawni ei hamcanion, yn creu na chyflawni gweithgarwch 

elusennol. Mae’r rhain yn cynnwys costau llywodraethiant, sef y costau hynny i gwrdd â gofynion cyfansoddiadol a statudol yr elusen, 

gan gynnwys ffioedd cyfrifo a chostau’n gysylltiedig â rheolaeth strategol yr elusen. 

 
Asedau Sefydlog diriaethol 

Caiff asedau sefydlog eu cyfalafu ar gost. 

Amcangyfrifir y dibrisiad er mwyn lleihau cost yr ased, namyn yr amcangyfrif o werth sy’n weddill, dros oes yr ased fel a ganlyn: 

Eiddo rhyddfraint - dros 40 mlynedd 

Offer a chyfarpar - 25% o’r gost 

Offer cyfrifiadurol - 50% o’r gost 
 

Trethiant 

Mae’r elusen yn cael ei heithrio o dalu treth gorfforaethol ar ei gweithgarwch elusennol. 

 
Cyfrifo Cronfeydd 

Gellir defnyddio cronfeydd anghyfyngedig yn unol â’r amcanion elusennol gyda sêl bendith yr ymddiriedolwyr. Dim ond at ddibenion 

penodol o fewn amcanion yr elusen y gellir defnyddio cronfeydd cyfyngedig. Ceir cyfyngiad pan fo’r rhoddwr yn nodi hynny, neu pan 

fo’r gronfa wedi ei chreu i godi arian at bwrpasau cyfyngedig penodol. 

 

Ceir esboniad pellach am natur a diben pob cronfa yn y nodiadau i’r datganiadau ariannol. 

 
Offerynnau Ariannol 

Dim ond asedau ac ymrwymiadau ariannol o’r math sy’n gymwys ar gyfer offerynnau ariannol sylfaenol sydd gan yr elusen. Caiff 

offerynnau ariannol sylfaenol eu derbyn yn y lle cyntaf ar sail y gwerth ariannol, ac yna eu mesur ar sail eu gwerth setliad. 

 
Caiff benthyciadau rhatach eu derbyn a’u mesur yn y lle cyntaf ar sail eu gwerth ariannol, gyda’r symiau gaiff eu cario drosodd yn cael 

eu haddasu yn y blynyddoedd canlynol i adlewyrchu taliadau a wnaed ac unrhyw log sy’n deillio ohonynt. 

 
Dyledwyr 

Cydnabyddir dyledwyr masnachol a dyledwyr eraill yn ôl y swm y cytunwyd arno ar ôl cynnwys unrhyw ddisgownt masnachol. Caiff 

blaendaliadau eu prisio ar y swm net o unrhyw ddisgownt sy’n ddyledus a dalwyd ymlaen llaw. 

 
Credydwyr 

Cydnabyddir credydwyr lle mae gan yr elusen ymrwymiad cyfredol o ganlyniad i ddigwyddiad yn y gorffennol sy’n debygol o arwain 

at drosglwyddo arian i drydydd parti, a bod y swm i gwrdd â’r ymrwymiad yn un y gellir ei fesur neu ei amcangyfrif yn ddibynadwy. Fel 

arfer, caiff credydwyr eu cydnabod wrth iddynt setlo’r swm ar ôl caniatáu unrhyw ddisgownt masnachol sy’n ddyledus. 
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NODIADAU AR DDATGANIADAU ARIANNOL 

AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU 31 RHAGFYR 2019 – PARHAD 

 
 

3. RHODDION A CHYMYNRODDION    

 

 
Aelodaeth 

2019 

£ 

21,769 

 
2018 

£   

21,393 
Casgliadau Rhydd 1,800  1,798 
Rhent Tŷ Capel 4,590  4,525 

Y Fynwent  -   - 

Llogi’r Ganolfan 3,139  2,127 

Amrywiol 1,415  966 

Ad-daliad Treth Incwm 5,828  6,048 

 
38,541 

 
36,857 

 
4. INCWM BUDDSODDIADAU 

   

 

 
Llog cyfrif cadw 

2019 

£ 

29 

 
2018 

£ 

29 

 

5. INCWM O WEITHGAREDDAU ELUSENNOL 

   

 2019  2018 

Gweithgarwch £  £ 

Cronfa Elusennol Gweithgarwch Crefyddol 2,098  2,460 

Cymorth Cristnogol Gweithgarwch Crefyddol 100  2,460 

Canolfan Ganser Felindre Gweithgarwch Crefyddol 500  2,460 

Apêl Madagascar Gweithgarwch Crefyddol 1,144  1,575 

   3,842   4,035 

 

6. COSTAU GWEITHGAREDDAU CREFYDDOL  
Costau Costau 

Uniongyrchol Cymorth Cyfanswm 

(gweler nodyn 7) 

Gweithgareddau Crefyddol 
£ 

 51,795  
£ 
1,050 

 £ 
52,845 

 
7. COSTAU UNIONGYRCHOL GWEITHGAREDDAU ELUSENNOL 

  2019 

    £ 

 2018 

   £ 

Costau Staff    5,618  5,668 
Yswiriant   3,417  1,044 
Gwres, Golau a Dŵr  5,804  5,063 
Pregethwyr  1,040  950 
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg  800  800 
Llenyddiaeth  572  195 
Gweinyddol  2,238  815 
Y Ganolfan  6,370  903 
Y Fynwent  3,688  1,265 
Amrywiol  697  1,387 
Cronfa Elusennau  2,500  3,050 
Cymorth Cristnogol  60  - 
Costau Cynnal a Chadw  1,457  2,119 
Apêl Lesotho  1,000  - 

Dibrisiant    16,534   16,534  

 

 

 

 

 

  

    51,795  39,793 
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NODIADAU AR DDATGANIADAU ARIANNOL 

AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU 31 RHAGFYR 2019 – PARHAD 

 
8. INCWM NET/(GWARIANT)   

Nodir incwm net/(gwariant) ar ôl codi tâl /(credydu): 
  

 

 
Ffi archwilio 

2019 

£ 

1,050 

2018 
£ 
1,050 

Dibrisiant – asedau’r cwmni 16,534 16,534 

9. CYDNABYDDIAETH A BUDDIANNAU’R YMDDIRIEDOLWYR 
 

 
Ni roddwyd unrhyw gydnabyddiaeth na buddiannau eraill i’r ymddiriedolwyr yn ystod y flwyddyn yn diweddu 31 Rhagfyr 2019 

na’r flwyddyn yn diweddu 31 Rhagfyr 2018. 

 
Costau’r Ymddiriedolwyr 

Ni thalwyd unrhyw dreuliau i’r ymddiriedolwyr yn ystod y flwyddyn yn diweddu 31 Rhagfyr 2019 na’r flwyddyn yn 

diweddu 31 Rhagfyr 2018. 
 

10. COSTAU STAFF 

Ar gyfartaledd misol, cyflogwyd y nifer canlynol o staff yn ystod y flwyddyn: 

 

 
 

Ni dderbyniodd yr un o’r cyflogeion dâl o fwy na £60,000. 

 
11. CYMARIAETHAU AR GYFER Y DATGANIAD O WEITHGAREDDAU ARIANNOL 

 

 
 

2019 2018 

2 2 
 

  

 

 Cronfeydd 
anghyfyngedig 

Cronfeydd 
cyfyngedig 

 Cyfanswm 
cronfeydd 

INCWM A CHYMYNRODDION O: £          £  £ 

Rhoddion a Chymynroddion 

Gwaith Elusennol 

Gweithgarwch Crefyddol 

36,857 

 

- 

 - 

 

4,035 

 36,857 

 

4,035 

Incwm Buddsoddi 29 - 
 

29 

Cyfanswm  36,886 4,035 
 

40,921 

 

GWARIANT AR: 

    

Gweithgarwch Elusennol 

Gweithgarwch Crefyddol 

 
37,763 

 
3,050 

  
40,813 

Cyfanswm 37,763 3,050 
 

40,813 

 
 

INCWM NET/(GWARIANT) 

 
 

(877) 

 
 

985 

  
 

108 

CYSONI CRONFEYDD     

Cyfanswm a gariwyd ymlaen 750,298 2,973 
 

753,271 

CYFANSWM CRONFEYDD A DDYGWYD YMLAEN 749,421 3,958 
 

753,379 
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12. ASEDAU SEFYDLOG DIRIAETHOL 

 
 Eiddo 

Rhyddfraint 

Cyfarpar 

ac Offer 

Cyfanswm 

COST 
 

        £ 

 

    £ 

 

       £ 

Ar 1 Ionawr 2019 a 31 Rhagfyr 2019 761,377 24,614 785,991 

DIBRISIANT    

Ar 1 Ionawr 2019 85,234 24,614 109,848 

Tâl am y flwyddyn 16,534 - 16,534 

Ar 31 Rhagfyr 2019 101,768 24,614 126,382 

GWERTH NET YN Y LLYFR    

Ar 31 Rhagfyr 2019 659,609  659,609 

Ar 31 Rhagfyr 2018 676,143 - 676,143 
 

13. DYLEDWYR: SYMIAU’N DDYLEDUS O FEWN UN  FLWYDDYN  
2019 2018 

£ £ 
 

Blaendaliadau 2,402 2,384 

 

 
14. CREDYDWYR: SYMIAU SY'N DDYLEDUS O FEWN UN FLWYDDYN 

 

2019 2018 

  £   £ 

 
Benthyciadau eraill (gweler nodyn 16) 3,000 3,000 

Ffi archwilio 1,050 - 

4,050 3,000 

_____ _____ 

 
15. CREDYDWYR: SYMIAU SY'N DDYLEDUS AR ÔL MWY NA BLWYDDYN 

 
 

2019 2018 

£ £ 

 

Benthyciadau eraill (gweler nodyn 16) - 3,000 

 
16. BENTHYCIADAU 

 

Ceir dadansoddiad o ddyddiad aeddfedu benthyciadau isod: 

 
 

Symiau sy’n ddyledus o fewn un flwyddyn: 

 
2019 2018 

 £  £ 

Benthyciadau eraill 3,000 3,000 

Symiau sy’n ddyledus rhwng un a dwy flynedd: 

Benthyciadau eraill: 1–2 flynedd    - 3,000 
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16. BENTHYCIADAU – parhad 

Roedd yr offerynnau ariannol yn mesur y swm a dderbyniwyd gyda’r swm oedd yn cael ei gario ymlaen yn cael ei addasu i adlewyrchu’r 

ad-daliadau ac unrhyw log cronedig. Darperir y benthyciad ariannol gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg (Corfforedig) ar raddfa llog o 0%. 

 
17. SYMUDIADAU O FEWN CRONFEYDD    

  
Ar 1/1/19 

Symudiadau net 
mewn cronfeydd 

 

Ar 
31/12/19 

 £        £   £ 

Cronfeydd Anghyfyngedig    

Cronfa Gyffredinol 749,421 (10,715) 738,706 

Cronfeydd Cyfyngedig 
   

Cronfa Lesotho 1,055 (1,000) 55 
Cronfa Elusennol 788 (402) 386 

Cymorth Cristnogol - 40 40 

Apêl Diffribiliwr 540 - 540 

Canolfan Ganser Felindre - 500 500 

Cronfa Madagascar 1,575 1,144 2,719 

 
3,958 282 4,240 

CYFANSYMIAU CRONFEYDD 753,379 (10,433) 742,496 

Mae’r symudiadau net mewn cronfeydd, a gynhwysir uchod 

fel a ganlyn: 

  
Adnoddau a 

dderbyniwyd 

Adnoddau a 

wariwyd 

 
Symudiadau 

mewn cronfeydd 

Cronfeydd Anghyfyngedig £         £      £ 

Cronfa gyffredinol 38,570 (49,285) (10,715) 

Cronfeydd Cyfyngedig 
   

Cronfa Lesotho - (1,000) (1,000) 

Cronfa Elusennol 2,098 (2,500) (402) 
Cymorth Cristnogol 100 (60) 40 

Apêl Diffribiliwr -              -           - 

Canolfan Ganser Felindre 500              - 500 

Cronfa Madagascar 1,144              - 1,144 
 3,842 (3,560)   282 

CYFANSYMIAU CRONFEYDD 42,412 (52,845)  (10,433) 

Symudiadau cymharol mewn cronfeydd 
   

          Ar 1/1/18 Symudiadau net mewn 
cronfeydd 

Ar 31/12/18 

            £            £       £ 

Cronfeydd Anghyfyngedig    

Cronfa Gyffredinol 750,298 ( (877) 749,421 

Cronfeydd Cyfyngedig    

Cronfa Lesotho 1,055 - 1,055 

Cronfa Elusennol 1,378 (590) 788 

Apêl Diffribiliwr 540 - 540 

Cronfa Madagascar - 1,575 1,575 

 2,973 985 3,958 

CYFANSYMIAU CRONFEYDD 753,271        108 753,379 
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17. SYMUDIADAU O FEWN CRONFEYDD – parhad   

Mae’r symudiadau net mewn cronfeydd, a gynhwysir yn yr uchod 

fel a ganlyn: 

  

Adnoddau Adnoddau Symudiadau 

a dderbyniwyd 

                                                                                                                                                                                         £ 

 

a wariwyd 

      £ 

mewn Cronfeydd 

      £ 

   

Cronfeydd Anghyfyngedig   

Cronfa Gyffredinol 36,886 (37,763) (877) 

Cronfeydd Cyfyngedig   

Cronfa Elusennau 2,460 (3,050) (590) 

Cronfa Madagascar 1,575      - 1,575 

4,035 (3,050) 985 

CYFANSWM CRONFEYDD 40,921 (40,813) 108 

 

18. DATGELIADAU PARTÏON PERTHYNOL 

 
Cyfanswm y cyfraniadau a wnaed i’r elusen gan bartïon perthynol yn ystod y flwyddyn 

yn diweddu 31 Rhagfyr 2019 oedd £5,139 (2018: £3,474). 

 

 
 

19. OFFERYNNAU ARIANNOL    

  
       2019 

  
      2018 

 
Asedau ariannol ar sail cost amorteiddiad 

  £ 

84,535 

   £ 

80,852 

Treuliau ariannol ar sail cost amorteiddiad 4,050           6,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mae’r nodiadau hyn yn ffurfio rhan o’r datganiadau ariannol 
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DATGANIAD MANWL O’R GWEITHGAREDDAU ARIANNOL 

AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU 31 RHAGFYR 2019 

 

 

 

INCWM A CHYMYNRODDION 
2019 
    £ 

 2018 
    £ 

Cyfraniadau a Chymynroddion 
   

Aelodaeth 21,769  21,393 

Casgliadau rhydd 1,800  1,798 
Rhent Tŷ Capel 4,590  4,525 
Y Fynwent -  - 

Llogi’r Ganolfan 3,139  2,127 

Amrywiol 1,415  966 

Ad-daliad Treth Incwm 5,828  6,048 

 
38,541 

 
36,857 

Incwm Buddsoddiadau 
   

Llog y Cyfrif Cadw 29  29 

Gweithgareddau Elusennol    

Cronfa Elusennau 2,098  2,460 

Cymorth Cristnogol 100  - 

Canolfan Ganser Felindre 500  - 

Apêl Madagascar 1,144  1,575 

 
3,842 

 
4,035 

Cyfanswm yr adnoddau a dderbyniwyd 42,412 
 

40,921 

 

GWARIANT 

   

Gweithgareddau Elusennol    

Cyflogau 5,618  5,668 

Yswiriant 3,417  1,044 
Gwres, golau a dŵr 5,804  5,063 
Pregethwyr 1,040  950 

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg 800  800 

Llenyddiaeth 572  195 
Gweinyddol 2,238  815 

Y Ganolfan 6,370  903 

Y Fynwent 3,688  1,265 
Amrywiol 697  1,387 
Cronfa Elusennau 2,500  3,050 

Cymorth Cristnogol 60  - 

Costau Cynnal a Chadw 1,457  2,119 

Apêl Lesotho 1,000  - 

Dibrisiant 16,534  16,534 

 
51,795 

 
39,793 

Costau Cymorth    

Costau Llywodraethu    

Ffi Archwilwyr 1,050  1,050 

Cyfanswm yr adnoddau a wariwyd 52,845 
 

40,813 

(Gwariant) Net / Incwm      (10,433) 

  

 
108 

 

 

 

 

 

 

 
Nid yw’r dudalen hon yn rhan o’r datganiad ariannol statudol 
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Atodiad 1: 

CYFRANIADAU’R AELODAU (£) 
 

Dynoda (*) aelod unigol. Dynoda (c) gyfraniad drwy gyfamod. 

 

 

 

 

Rhif * c Achos Elusen Cyf 
 

Rhif * c Achos Elusen Cyf 

            

1  c 420 100 520 46 * c    

2      47  c 240  240 

3   78  78 48  c 300 25 325 

4  c 300  300 49  c 204  204 

5 * c 150  150 50 * c 60  60 

6  c 250 30 280 51 * c 212  212 

7  c 250 50 300 52  c 15  15 

8 *  180 60 240 53 * c 120  120 

9  c 216  216 54 * c 120  120 

10 * c 300 30 330 55      

11  c 420 100 520 56  c 120  120 

12  c 240 130 370 57 * c 76 10 86 

13  c 540  540 58 * c 360  360 

14  c 840 100 940 59 * c 48  48 

15      60  c 240  240 

16 * c 360 55 415 61 * c 97 20 117 

17 * c 60  60 62  c 250 10 260 

18  c 480 120 600 63 * c 64 20 84 

19  c 525 100 625 64  c 480 35 515 

20 * c 156  156 65 * c 100  100 

21 * c 102  102 66 * c 250  250 

22  c 960  960 67 * c 20  20 

23 * c 180  180 68 * c    

24  c 150  150 69 * c 120  120 

25  c 360 50 410 70  c 240  240 

26  c 410 100 510 71  c 300 140 440 

27  c 250 20 270 72 * c 110  110 

28 * c 240 50 290 73 * c 120  120 

29  c 150 85 235 74 * c 102 10 112 

30  c 480 50 530 75  c 240  240 

31  c 180  180 76 * c 300  300 

32 * c 80 80 160 77  c 360  360 

33 * c 300 50 350 78  c    

34  c 156  156 79 * c 120  120 

35 * c 120  120 80 * c    

36 * c 240  240 81  c 180  180 

37 * c 132 2 134 82  c 205  205 

38 *     83      

39      84      

40  c 240  240 85      

41 * c 105 11 116 86   120 100 220 

42 *     87 * c 150  150 

43 * c 120  120 88 * c 240  240 

44 * c 240  240 89  c 240  240 

45 * c 110 50 160 90 * c    
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Rhif * c Achos Elusen Cyf 

 

91      

92 * c 240  240 

93  c 240  240 

94   120  120 

95 * c 120  120 

96  c 264  264 

97 * c 130  130 

98 * c 120  120 

99      

100  c 120  120 

101  c 180  180 

102  c 260  260 

103  c 480  480 

104      

105      

106  c 70  70 

107  c    

108 * c 20  20 

109 * c 100  100 

110 * c 50  50 

111 * c 120  120 

112 * c 300 20 320 

113      

114  c 240  240 

115      

116 * c    

117  c    

118      

119 * c 70  70 

120      

121  c 240  240 

122  c 600 180 780 

123 * c 120 55 175 

124 * c 200  200 

125      

126 * c 60  60 

127      

128 * c 60  60 

129      

Arall    70 70 

CYFANSWM Y CYFRANIADAU 

 

Aelodaeth/ Achos  £22,117 

  

Elusen   £2,118

  

ATODIAD 2:  

YSTADEGAU 2019 

 

Aelodau 
 

Nifer yr aelodau ar ddechrau’r flwyddyn  171 

 

Aelodau Newydd         2 

 

Aelodau a fu farw         1 

 

Aelodau wedi ymadael                                                   0 

 

Nifer yr aelodau ar ddiwedd y flwyddyn  172 

 

 

 

Yr Ysgol Sul a’r Twmiaid 

 
Dosbarth 1   33 

 

Dosbarth 2   21 

 

Twmiaid   29 

 

 

Cyfanswm   83 


