
Cynnig Bondiau

Lansio’r Bondiau: 26 Ebrill 2019

Dyddiau cau’r cynnig Bondiau: 27 Mai 2019

Targed o ran Bondiau: £200,000

Llog: 4%

Mae YnNi Teg Cyf yn Gymdeithas Budd Cymunedolrhif cofrestru 7637



1. Crynodeb
Bwriad y cynnig bondiau hwn yw codi cyfalaf ar
gyfer tyrbin gwynt cymunedol a adeiladwyd eisoes
ym Meidrim, ger Caerfyrddin. Mae’r tyrbin yn eiddo
i YnNi Teg Cyf, cymdeithas budd cymunedol.
 
Comisiynwyd y tyrbin ym mis Awst 2017 ac mae
wedi cynhyrchu 3,426 MWh hyd yma (erbyn 11
Ebrill 2019). Mae hynny’n golygu bod ein tyrbin
eisoes wedi arbed rhyw 1,270 tunnell o Carbon
Deuocsid rhag cael eu hallyrru i’r atmosffer. Rydym
yn rhagweld y bydd y tyrbin yn arbed dros 16,000
tunnell o allyriadau Carbon Deuocsid yn ystod ei
oes.

Ein nod yw codi £200,000 trwy’r cynnig hwn. Defnyddir cyfalaf y bondiau i ailgyllido benthyciadau
masnachol a drefnwyd i ganiatáu i ni gadw at derfyn amser comisiynu cyn y dyddiad cau ar gyfer y
Tariff Bwydo i Mewn.
 
Bydd cyfalaf y bondiau yn cael ei ddychwelyd i ddeiliaid bondiau dros gyfnod o 10 mlynedd, gyda
10% o’r cyfalaf gwreiddiol yn cael ei ddychwelyd ar ben-blwydd y dyddiad cyflwyno bob blwyddyn,
oni bai bod deilydd y bond yn hawlio’r bondiau’n ôl yn gynnar. Nid oes cosb am hawlio’n ôl yn gynnar.
 
Bydd deiliaid bondiau yn derbyn llog ar ben-blwydd y dyddiad cyflwyno bob blwyddyn, sef 4% ar y
bondiau a gyflwynwyd yn ystod y flwyddyn flaenorol.
 
Mae’r llog ar y bondiau yn is na’r llog ar ein benthyciad banc, felly bydd y cynnig bondiau yn arbed
arian i ni ac yn sgîl hynny’n cynyddu’r cyllid sydd ar gael ar gyfer ein cronfa gymunedol, sy’n targedu’r
gymuned leol ac yn darparu cefnogaeth i brosiectau ynni cymunedol eraill.
 
 

Er Gwybodaeth!

Mae enw’r cwmni,

YnNI Teg, yn pwysleisio

mai ‘ni, y gymuned,

biau’r ynni yma’.

Ar hyn o bryd mae gan YnNi Teg ryw £1.3M
mewn benthyciadau masnachol a £100,000
arall mewn benthyciadau preifat. Trefnir
cynigion bondiau pellach yn y dyfodol ar yr
un telerau i ailgyllido mwy o’r ddyled hon.
Hefyd mae rhyw £500,000 o gyfalaf wedi
cael ei godi trwy gynnig cyfranddaliadau
cymunedol.



2. Y Gymdeithas

Cofrestrwyd YnNi Teg Cyf ar 25 Medi 2017 gan yr Awdurdod
Ymddygiad Ariannol a’r rhif cofrestru yw 7637. Y swyddfa
gofrestredig yw 17 Gorllewin Stryd Bute, Caerdydd, CF10 5EP.
 
Gallwch lawrlwytho copi o’r rheolau o’r wefan
www.YnNiTeg.cymru.
 
Ar hyn o bryd mae gan y gymdeithas 165 o aelodau, sydd
rhyngddynt wedi prynu gwerth £500,000 o gyfranddaliadau yn y
gymdeithas.
 
 

Mae YnNi Teg Cyf yn Gymdeithas Budd Cymunedol, sef math o Gymdeithas Gofrestredig sydd â
rheolau a gofrestrwyd gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA). Mae’r ddeddfwriaeth sy’n rheoli
beth gall Cymdeithasau Cofrestredig ei wneud a sut mae’n rhaid iddyn nhw weithredu i’w gweld yn
Neddf Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014

2.1 Y Bwrdd Sylfaenu
Ar hyn o bryd, mae gennym bedwar Cyfarwyddwr sylfaenu ac un cyfarwyddwr a gyfetholwyd i’r bwrdd.
Yn y CCB cyntaf, sydd i’w gynnal ym mis Mehefin 2019, bydd y bwrdd sylfaenu hwn yn camu i lawr, a
bydd angen i’r aelodau ei ail-ethol. Ar ben hynny, bydd cyfle i ethol Cyfarwyddwyr newydd. Mae’r
bwrdd cyfredol fel a ganlyn:

Dan McCallum – un o gyfarwyddwyr Awel Aman Tawe, menter gymdeithasol
sy’n cefnogi amrywiol brosiectau cymunedol sy’n canolbwyntio ar newid yn yr

hinsawdd yn Ne Cymru. Ef oedd y prif sbardun ar gyfer Awel Cooperative,
prosiect cymunedol mwyaf Cymru o ran y gwynt, ac Egni Solar Cooperative

Grant Peisley – un o Gyfarwyddwyr Sylfaenu Datblygiadau Egni Gwledig

(DEG) sydd wedi helpu dros 40 o grwpiau cymunedol gyda phrosiectau ynni, a

chyrraedd rownd derfynol Gwobrau Ynni Gwyrdd Cymru, Gwobrau Renew

Wales a chael clod uchel mewn dwy o wobrau Cynnal Cymru.

(www.deg.wales) Mae Grant hefyd yn Gyfarwyddwr ar Ynni Cymunedol

Cymru ac YnNi Llyn.

Robert Proctor yw’r Rheolwr Datblygu Busnes ar gyfer Ynni Cymunedol

Cymru, a bu’n cynorthwyo i gychwyn y sefydliad, sydd â mwy na 70 o

aelodau. Mae ganddo fwy na 12 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector

amgylcheddol a chymunedol, ac mae wedi arbenigo mewn Ynni Cymunedol

yn ystod y 4 blynedd diwethaf.



Jeremy Thorp – mae wedi gweithio ers pedair blynedd i Sharenergy
Co‑operative, menter gymdeithasol sy’n helpu grwpiau cymunedol i
ddatblygu prosiectau ynni cymunedol. Ef hefyd sydd â gofal am y grŵp
gwirfoddol ynghylch newid yn yr hinsawdd, Montgomery Energy Group,
yn ei dref enedigol, ac mae wrth ei fodd gyda beiciau trydan.

Gareth Tucker – Peiriannydd Siartredig sydd â mwy na 15 mlynedd o
brofiad o weithio ym maes ynni adnewyddadwy, gan gynnwys ymwneud â

nifer o brosiectau ynni cymunedol. Mae’n gweithio yn Carmarthenshire
Energy, menter gymdeithasol sy’n berchen ar dyrbin gwynt o faint tebyg i
YnNi Teg, yn un o gyfarwyddwyr y datblygwr ynni adnewyddadwy Seren
Energy ac yn gadeirydd ar Gynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe.

Cyfetholwyd Gareth i fwrdd YnNi Teg ym mis Ionawr 2019.

2.2 Arferion y Bwrdd
Nid yw’r Cyfarwyddwyr yn derbyn tâl, a heblaw am ad-dalu treuliau, nid oes manteision eraill i’r
Cyfarwyddwyr. Y Gymdeithas fydd yn rheoli’r gweithrediadau o ddydd i ddydd, dan oruchwyliaeth
y Bwrdd.

2.3 Gwrthdaro Budd
Mae Rob Proctor yn rheolwr ar Ynni Cymunedol Cymru, a Grant Peisley, Dan McCallum a Jeremy
Thorp yn aelodau o’r bwrdd. Ynni Cymunedol Cymru gefnogodd ddatblygiad y tyrbin, ac mae
ganddyn nhw gytundeb gydag YnNi Teg i dderbyn peth o’r hyn sy’n weddill.
 
Mae Jeremy Thorp hefyd yn gyflogedig gan Sharenergy, menter gymdeithasol sy’n helpu i gefnogi
prosiectau ynni cymunedol, ac sydd wedi cael tâl i helpu i ddatblygu’r prosiect hwn. Fe’i telir yn y lle
cyntaf am wneud tasgau gweinyddol y Gymdeithas a gofalu am y llyfrau.
 
Mae Gareth Tucker yn gyfarwyddwr ar Seren Energy Ltd, y cwmni a sicrhaodd yr holl hawlenni a
phob caniatâd angenrheidiol ar gyfer y safle, yn ogystal â gwerthu’r safle gyda chaniatâd i YnNi
Teg.

2.4 Achosion Cyfreithiol
Ni fu unrhyw achosion gan y llywodraeth, achosion cyfreithiol nag achosion cyflafareddu yn
ymwneud â’r Gymdeithas ac nid oes rhai’n cael eu bygwth nac ar droed a allai gael effaith
sylweddol ar sefyllfa ariannol neu broffidioldeb y Gymdeithas.

2.5 Datgelu
Nid oes neb o gyfarwyddwyr y Gymdeithas, ers o leiaf pum mlynedd, wedi derbyn unrhyw
euogfarnau (am unrhyw drosedd o dwyll neu fel arall), nac wedi bod yn rhan o unrhyw fethdaliadau
neu dderbynyddiaethau, nac wedi derbyn unrhyw wrthgyhuddiad na sancsiwn cyhoeddus gan
awdurdod statudol neu reoliadol na chorff proffesiynol dynodedig, na chwaith wedi cael eu
diarddel o unrhyw swyddogaeth gan unrhyw lys.



3. Y Model Busnes
Busnes YnNi Teg yw cynhyrchu a gwerthu ynni adnewyddadwy, talu llog teg i’n buddsoddwyr a
defnyddio’r elw dros ben er budd y gymuned.
 
Ar hyn o bryd mae YnNi Teg yn berchen ar un tyrbin gwynt yn unig, ar Fferm Bwlchgwynt, ger
Meidrim yn Sir Gaerfyrddin. Mae’r tyrbin yn fodel DW54 900kW EWT, sydd â diamedr o 54m i’r llafn,
ac sy’n sefyll ar dŵr 40m. Comisiynwyd y tyrbin ar 2 Awst 2017.
 
Nawr bod y tyrbin wedi’i gomisiynu, YnNi Teg fydd yn gyfrifol am holl agweddau gweithredol y tyrbin,
ond mae’r gymdeithas wedi llofnodi contract cynnal a chadw gydag EWT am 15 mlynedd, sy’n
cynnwys gwarant argaeledd. YnNi Teg sy’n gyfrifol am holl gostau rhedeg y tyrbin, gan gynnwys
gwaith cynnal a chadw, yswiriant, rhent, trethi, gweinyddiaeth, monitro a mesur.
 
Mae prydles wedi’i threfnu, ac mae perchennog y tir wedi rhoi hawl i weithredu’r tyrbin am gyfnod o
25 mlynedd. Ar ben hynny, sicrhawyd caniatâd cynllunio sy’n ddilys am 25 mlynedd.
 
Ar ddiwedd 25 mlynedd, gall y Gymdeithas benderfynu a ydyw am ddadgomisiynu’r tyrbin, neu
ailgyflwyno cais am ganiatâd cynllunio, a chyd-drafod estyniad i’r brydles. Mae cynllun busnes y
gymdeithas wedi’i seilio ar ddadgomisiynu ar ddiwedd blwyddyn 25. Ni chynhwyswyd costau
dadgomisiynu gan y rhagdybiwyd y byddai gwerth adennill y copr a’r dur o strwythur y tyrbin yn
ddigonol i dalu am gost dadgomisiynu.
 3.1 Incwm 
Yn ystod yr 20 mlynedd cyntaf o weithredu, bydd y Gymdeithas yn derbyn incwm o’r Tariff Bwydo i
mewn. Roedd y tyrbin yn gymwys i dderbyn tariff o 5.46c/kWh, fydd yn cael ei gynyddu’n unol â’r RPI
ar hyd yr 20 mlynedd. I gael gwybodaeth am sut mae’r Tariff Bwydo i mewn yn gweithio, ewch i wefan
OFGEM.
 
Bydd y tyrbin hefyd yn gwerthu trydan ac yn derbyn incwm o hynny. Gall YnNi Teg benderfynu a ydyw
am dderbyn tariff allforio OFGEM neu gyd-drafod PPA (cytundeb prynu pŵer) gyda chyflenwr trydan.
Ar hyn o bryd mae gan YnNi Teg PPA un flwyddyn gyda Bristol Energy i werthu trydan, a bydd hynny’n
cael ei adolygu bob blwyddyn i sicrhau gwerth gorau.

3.2 Performance
Mae’r tyrbin wedi bod yn weithredol ers dros 18 mis, ac yn ystod y cyfnod hwnnw cynhyrchwyd
3,426 MWh  o drydan (hyd at 11 Ebrill 2019).
 
Yn ystod blwyddyn galendr 2018 cynhyrchwyd 1,934 MWh. Roedd hyn yn is na’n targed P50
arfaethedig, sef 2187 MWH, ond mae’r ystadegau a gyhoeddwyd gan lywodraeth y Deyrnas Unedig
yn awgrymu bod cyflymder y gwynt yn 2018, ar lefel genedlaethol, ryw 4% yn is na’r cyfartaledd
treigl dros gyfnod o 10 mlynedd.
 
Nid perthynas linol sydd rhwng cyflymder y gwynt a’r allbwn, ac mae gostyngiad o 4% yng
nghyflymder y gwynt yn achosi gostyngiad o lawer mwy na 4% yn yr allbwn. Mae ein dadansoddiad
yn awgrymu y buasai ein hallbwn yn eitha agos at y targed P50 petasai cyflymder y gwynt yn normal,
a’n bod yn gyfforddus o fewn yr ystod lle mae’r tyrbin yn ariannol ddichonadwy.



Cynhyrchwyd

1,934 MWh o

drydan, sef digon

ar gyfer rhyw 580

o aelwydydd

nodweddiadol.

3.3 Cymhwyso'r Gweddill Gweithredol 
Ar ôl didynnu costau rhedeg a dibrisiad asedau o’r
incwm, bydd y gweddill gweithredol sydd dros
ben yn cael ei ddefnyddio i dalu llog i fenthycwyr
masnachol, deiliaid bondiau a chyfranddalwyr, ac
er budd i’r gymuned.
 
Bydd cyfalaf yn cael ei gronni bob blwyddyn ar
gyfer ad-dalu’r cyfalaf. Rydym wedi cyllidebu er
mwyn gallu ad-dalu’r holl gyfalaf erbyn i’r taliadau
FIT ddod i ben, 20 mlynedd ar ôl comisiynu.

3.4 Treth Gofforaeth
Bydd treth gorfforaeth yn daladwy ar unrhyw elw a
gedwir ar ôl talu llog i’r aelodau a rhoi unrhyw arian
sy’n weddill yn rhodd i gyrff elusennol.
 
 
Nod YnNi Teg fydd rhoi’r rhan fwyaf o’r elw sy’n cael ei gadw yn rhodd i gyrff elusennol cymwys,

ond lle gwneir rhodd i gorff nad yw’n elusen gofrestredig (megis Ynni Cymunedol Cymru), gallai

hynny greu atebolrwydd o ran treth gorfforaeth. Bydd angen i unrhyw roddion i’r gronfa

gymunedol gymryd hynny i ystyriaeth, a bydd y symiau sydd ar gael yn cael eu lleihau yn ôl swm y

dreth gorfforaeth y mae YnNi Teg yn atebol i’w thalu.

3.5 Diwedd Oes y Prosiect
Ar ddiwedd 20 mlynedd, rydym yn rhagweld y bydd yr holl fuddsoddwyr wedi cael eu cyfalaf yn

ôl. Y tu hwnt i hynny, mater i’r bwrdd ar y pryd a’r aelodau sy’n weddill o’r gymdeithas fydd

penderfynu beth i’w wneud â’r gymdeithas a’r tyrbin.

 

Bwriad y bwrdd presennol yw ychwanegu prosiectau cynhyrchu ychwanegol at YnNi Teg yn y

dyfodol. Gallai’r prosiectau ychwanegol gynnwys unrhyw ffurf ar ynni adnewyddadwy, gan

gynnwys pŵer hydro, solar PV, biomas ac ati.

 

 
Byddai’r cynlluniau hynny’n cael eu

hariannu gan gynigion cyfranddaliadau

neu fondiau newydd. Ni fyddai prosiectau

newydd yn digwydd oni bai ein bod yn

rhagweld na fyddai’r enillion i’r

buddsoddwyr sydd eisoes yn aelodau yn

lleihau, a byddem yn ymgynghori â’r

aelodau cyn gwneud unrhyw

benderfyniad i ddatblygu prosiect

newydd.



4. Ariannol
4.1 Perfformiad Hanesyddol

Cyfanswm y gwariant ar y prosiect wrth

adeiladu’r tyrbin oedd tua £1.8 miliwn, a

chwblhawyd y gwaith adeiladu’n brydlon

ac o fewn y gyllideb.

 

Ers ei gomisiynu, mae’r tyrbin wedi

perfformio’n dda o dan y contract cynnal a

chadw a ddarparwyd gan y gosodwr, EWT,

a bu’r tyrbin ar gael (h.y. ni fu oddi ar-lein

am unrhyw reswm) 99.1% o’r amser yn

ystod 2018. Y cynnyrch yn ystod 2018

oedd 1,934 MWh a chyfanswm y

cynnyrch hyd yma (11 Ebrill 2019) oedd

3,426 MWh. Yn ystod 2018 cafwyd

incwm o ryw £222,000.

 

Mae ein rhagamcanion ariannol sy’n

ymgorffori data hanesyddol 2018 yn

dangos y byddwn yn gwneud elw o

flwyddyn 2, ac y byddwn yn gallu cadw at

ein hymrwymiad, ar ôl talu llog i’r banc ac

ar gyfranddaliadau, i dalu £2,000 y

flwyddyn (wedi’i gysylltu â mynegai) i

mewn i gronfa gymunedol leol, yn ogystal

â chyfrannu at gronfa sylweddol a

ddyrannir i gefnogi mwy o brosiectau ynni

adnewyddadwy cymunedol.

 

Am bob £100,000 o fenthyciadau

masnachol y byddwn ni’n eu disodli â

bondiau trwy’r cynnig hwn, byddwn yn

arbed costau ychwanegol o £16,500 yn

ystod cyfnod y bondiau, a throsglwyddir y

swm hwnnw’n gyfan gwbl i’n cronfa ynni

cymunedol.



4.2 Rhagolwg
Mae’r tabl isod yn dangos ein perfformiad ariannol arfaethedig, gydag addasiadau ar sail profiad
gwirioneddol yn ystod 2018, gan gynnwys y £200,000 o fondiau ychwanegol.

Nodiadau ar y tabl uchod:
Mae’r incwm a ragwelir yn 2019 yn uwch nag mewn blynyddoedd diweddarach. Y rheswm am hynny yw
bod ein hincwm yn 2019 wedi’i seilio ar y pris allforio rydym ni’n ei dderbyn ar hyn o bryd, sy’n uwch na’r
ffigur mwy ceidwadol sydd yn ein rhagamcanion ar gyfer blynyddoedd y dyfodol.
 
Mae £123,000 ychwanegol o wariant cyfalaf yn 2019 oherwydd bod rhai rhannau o’r costau datblygu yn
gysylltiedig â pherfformiad, h.y. mae’r union ffigur yn dibynnu ar lefel perfformiad y tyrbin yn ystod ei
flwyddyn gyntaf o weithredu, ac felly nid ydynt yn ddyledus tan 2019.
 
Mae’r gweddill terfynol yn tyfu’n eitha mawr mewn blynyddoedd diweddarach. Yn ymarferol, bydd y
swm a roddir i helpu prosiectau ynni cymunedol eraill yn cael ei deilwra i gadw’r swm sydd gennym yn y
banc ar lefel ddoeth. Gellir neilltuo peth arian mewn blynyddoedd diweddarach ar gyfer costau
dadgomisiynu posibl, yn dibynnu ar gynlluniau’r gymdeithas i’r dyfodol, wedi i’r tyrbin gyrraedd diwedd
ei oes.

4.3 Gostyngiad Treth
Nid yw’r cynnig bondiau hwn yn gymwys ar gyfer gostyngiadau treth EIS nac SITR (Cynllun
Buddsoddi mewn Mentrau na Gostyngiad Treth Buddsoddiad Cymdeithasol).
 
Byddai llog o’r bondiau hyn yn gymwys ar gyfer gostyngiad o dan y Lwfans Cynilion Personol. O dan y
cynllun hwnnw, gall trethdalwyr cyfradd safonol ennill hyd at £1000 a threthdalwyr cyfradd uchel
ennill hyd at £500 y flwyddyn o log ar gynilion yn ddi-dreth. Gweler www.gov.uk/apply-tax-free-
interest-on-savings



5. Allbynnau 
Prif ddibenion y prosiect hwn yw:

5.1 Carbon Reductions
Rhagwelir y bydd ein tyrbin yn cynhyrchu tua 2180 MWh o drydan bob blwyddyn. Mae’r trydan
hwn yn debygol o gymryd lle trydan a gynhyrchir o Dyrbinau Nwy Cylch Cyfunedig, sef y
cynhyrchwyr hyblyg amlycaf ar grid y Deyrnas Unedig, sy’n cynhyrchu tua 378g/Carbon
Deuocsid/kWh. [1] Mae hynny’n golygu y dylai ein tyrbin ni leihau allyriadau Carbon Deiocsid y
Deyrnas Unedig tua 827 tunnell y flwyddyn. Byddai’r trydan rydym ni’n ei gynhyrchu, 2180 MWh,
yn darparu cyflenwad i ryw 1330 o bobl yn y Deyrnas Unedig, ar gyfartaledd, o ran y trydan maen
nhw’n ei ddefnyddio yn y cartref.[2]

  
[1] Ffynhonnell: gwefan EdF Energy (ynghylch West Burton CCGT)
[2] Ffynonellau: Digest of UK Energy Statistics 2017 (Total electricity demand in 2016 of 356
TWh of which 30% is domestic consumption) a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) (Poblogaeth
o 65.1 miliwn yn y Deyrnas Unedig yn 2015)

Bydd peth o’r arian sy’n weddill yn cael ei roi mewn cronfa gymunedol leol. Y swm cychwynnol

oedd £15,000 a bydd symiau pellach o £2,000 (yn unol â mynegai’r RPI) y flwyddyn ar hyd cyfnod

y taliadau tariff FIT. Bydd yr arian yma’n cael ei wario mewn ymgynghoriad â’r gymuned leol, a

bydd yn canolbwyntio ar ardaloedd sydd i’w gweld o’r tyrbin.

 

Rhannwyd y dosbarthiad cyntaf o’n cronfa gymunedol rhwng Ysgol Meidrim ar gyfer ardaloedd

gweithgaredd awyr agored, Eglwys Meidrim i wella’r gwres yn neuadd yr eglwys, a chyngor

cymuned Llanwinio ar gyfer gwelliannau i neuadd y gymuned.

Ysgol Gynradd Meidrim - rhoddwyd £10,250 i’r
ysgol i greu ardaloedd gweithgaredd awyr
agored newydd, gan gynnwys cegin fwd, ardal
berfformio a mannau creu cuddfannau helyg.
 
Mae bwriad i wneud rhagor o waith, gan
gynnwys cwrs rhwystrau, meinciau picnic ac
ardal greadigol /gerddorol.
 
Hefyd mae ardal y Cyfnod Sylfaen yn y lle
chwarae wedi cael ei gwneud yn fwy diogel â
ffens bren newydd greadigol ac artistig.

5.2 Cronfa Gymuned Lleol



Y bwriad yw bod gweddill yr arian dros ben, ar ôl dosbarthu’r gronfa gymunedol leol, yn cael ei roi i

Ynni Cymunedol Cymru (CEW) neu sefydliadau a enwebwyd gan CEW i’w defnyddio wrth hybu

cynhyrchu ynni adnewyddadwy dan arweiniad y gymuned i grwpiau cymunedol yng Nghymru.

 

Y berthynas gyfredol rhwng CEW ac YnNi Teg yw bod llythyr o fwriad rhwng y ddau sefydliad sy’n

amlinellu rôl CEW yn y gwaith o sefydlu YnNi Teg, a bod YnNi Teg yn ymrwymo i roi unrhyw arian

sy’n weddill dros ben y swm a roddir i’r gymuned leol, yn unol â chyfarwyddyd CEW, at ddiben

cefnogi prosiectau ynni cymunedol yng Nghymru. Byddai’r cytundeb hwn, wedyn, yn cael ei

gyflwyno i’r aelodau i’w gymeradwyo bob blwyddyn yn y CCB.

Corff o aelodau nid-er-elw yw Ynni Cymunedol Cymru, ac mae’n helpu grwpiau cymunedol i liniaru’r

newid yn yr hinsawdd trwy ddatblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy lleol. Defnyddir y prosiect

hwn yn enghraifft i roi cyhoeddusrwydd i’r mudiad ynni cymunedol a’i hyrwyddo, a hefyd i annog

mwy o gymunedau lleol i ddatblygu eu prosiectau eu hunain.

5.3 Cronfa Ynni Cymunedol

5.4 Hyrwyddo Ynni Cymunedol



6. Y Cynnig Bondiau
Targed y cynnig hwn yw cynhyrchu gwerth £200,000 o fondiau newydd. Mae’r bondiau, na fyddant
yn cael eu masnachu mewn unrhyw farchnad stoc, wedi cael eu creu o dan Ddeddf Cymdeithasau
Cydweithredol a Budd Cymunedol 2014. Defnyddir yr arian o’r cynnig bondiau i ailgyllido
benthyciadau adeiladu a ddefnyddiwyd i osod tyrbin gwynt yn ei le ar fferm Bwlchgwynt, Gorllewin
Sir Gaerfyrddin.
 
Gall ymgeiswyr wneud cais am isafswm o £100 ac uchafswm o £100,000 mewn bondiau.
Nid oes isafswm i’w godi o’r cynnig hwn, na fyddai bondiau’n cael eu cyflwyno oddi tano. Bydd pob
cais dilys hyd at yr uchafswm o 200,000 yn cael eu trosi’n fondiau.
 
Bydd y cynnig bondiau yn agor ar 26 Ebrill 2019 ac yn cau ar 27 Mai 2019 neu pryd bynnag y
cyrhaeddir y targed, p’un bynnag ddaw gyntaf.

Dyrannir bondiau ar sail y cyntaf i’r felin. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn tystysgrifau
bondiau, a bydd eu manylion a’r hyn y maent yn berchnogion arno yn cael eu cofnodi mewn cofrestr
bondiau sydd i’w chadw gan y Gymdeithas.
 
Nid oes cyfyngiad daearyddol, rydym yn croesawu ceisiadau o’r Deyrnas Unedig a’r tu hwnt.

Telir llog ar ben-blwydd dyddiad cyflwyno’r bondiau bob blwyddyn, ar gyfradd o 4% o gyfalaf y
bondiau sy’n cael eu cyflwyno’r flwyddyn honno. Lle caiff bondiau eu had-dalu ran o’r ffordd trwy
flwyddyn, cyfrifir y llog pro rata yn ôl y cyfnod pryd y cyflwynwyd y bondiau.

Bydd y bondiau’n dod i ben, a thelir y cyfalaf terfynol a thaliad
llog terfynol i ddeiliad y bondiau ar 10fed pen-blwydd y
dyddiad cyflwyno, oni bai bod y bond yn cael ei ad-dalu’n
gynharach i’r deiliad.
 
Gall deiliaid bondiau ofyn am ad-dalu’r bondiau ar unrhyw
adeg, a bydd y gymdeithas yn rhoi blaenoriaeth i ad-dalu
cyfalaf bondiau er mwyn sicrhau bod modd i hynny ddigwydd
ar gais. Nod y gymdeithas fyddai dychwelyd cyfalaf, ynghyd ag
unrhyw log oedd yn weddill, o fewn un mis i dderbyn y cais am
ad-daliad.
 
 
Yr unig sefyllfa lle gallai ad-dalu ar unwaith fod yn amhosibl fyddai sefyllfa lle daeth nifer o
geisiadau sylweddol am ad-dalu i law ar yr un pryd, gan achosi problem llif arian i’r gymdeithas yn y
tymor byr, oherwydd nad oes bwriad gennym i gadw symiau mawr o arian wrth gefn yn ein cyfrif
cyfredol. Petai hynny’n digwydd, byddem ni’n ceisio cydymffurfio â phob cais cyn gynted ag y
byddai’r llif arian yn caniatáu, ond mae’n bosibl y gallai fod oedi mewn sefyllfa o’r fath.
 

6.1 Dyrannu Bondiau

6.2 Bond Interest

6.3 Bond Term and Redemption

Llog o 4% ar fondiau

Cynnig yn agor ar 26
Ebrill 2019 ac yn cau ar

27 Mai 2019



6.4 Blaenoriaeth Dyledwyr
Bydd y gymdeithas wedi codi cyfalaf trwy fenthyciadau masnachol, cyfranddaliadau a bondiau. Os
digwydd i’r gymdeithas fynd yn fethdaliadol a methu â chyflawni ei rhwymedigaethau ariannol yn
llawn, byddai ad-dalu ein benthyciadau masnachol yn brif flaenoriaeth, gydag ad-dalu unrhyw
fondiau a gyflwynwyd (yn nhrefn y dyddiadau cyflwyno cynharaf) yn dilyn. Byddai ad-dalu cyfalaf
cyfranddaliadau yn digwydd petai’r holl gyfalaf bondiau yn cael ei ddychwelyd.

Er bod prynu cyfranddaliadau yn y cynnig cyfranddaliadau blaenorol wedi gwneud cyfranddalwyr
yn aelodau o’r gymdeithas, nid yw deiliaid bondiau yn dod yn aelodau o’r gymdeithas.

Gwneir taliadau llog gros, a’r tanysgrifwyr fydd yn gyfrifol am ddatgan yr incwm hwn ar eu
ffurflenni treth, ac eithrio lle nad oes rhaid iddynt wneud hynny oherwydd Lwfans Cynilion
Personol neu gynllun arall tebyg.

Yn unol â Rheolau’r Gymdeithas, pan fydd aelod o’r Gymdeithas yn marw, gall eu cynrychiolydd
personol wneud cais am godi cyfalaf y bond. Bydd dychwelyd cyfalaf y bond o dan y ddarpariaeth
hon yn cael blaenoriaeth gan y Bwrdd dros ddychwelyd unrhyw gyfalaf arall.
 

Gall unrhyw unigolyn sy’n 16 oed o leiaf, neu unrhyw sefydliad corfforedig (sefydliad sydd â rhif
cofrestru gan Dŷ’r Cwmnïau neu’r FCA) wneud cais am fondiau.
 
Nid oes darpariaeth i fondiau gael eu prynu ar y cyd gan sefydliadau anghorfforedig.

6.5 Aelodaeth

6.6 Trethu Taliadau Llog

6.7 Darpariaethau os bydd Aelod Farw

6.8 Cymhwysedd

6.9 Gweithdrefn Cyflwyno Cais
Trwy gyflwyno Cais mae Ymgeisydd yn cynnig tanysgrifio, ar sail y Telerau a’r Amodau hyn, ar gyfer
nifer y bondiau a bennwyd, neu nifer llai a ddyrennir.
 
Ar ôl cyflwyno cais, ni ellir ei dynnu’n ôl.
 
Pris bondiau unigol yw £1. Yr isafswm o ran nifer yw 100. Yr uchafswm fesul ymgeisydd yw
100,000.
Caniateir tanysgrifiadau lluosog cyhyd ag nad ydynt yn golygu bod gan ddeiliad bondiau fwy na’r
uchafswm.

Ni chaniateir masnachu na throsglwyddo bondiau.
 
Ni all deiliaid bondiau wneud cais am ad-daliad rhannol. Rhaid gwneud cais ad-dalu cynnar am
gyfanswm yr holl fondiau sy’n dal yn eu meddiant, i’w hawlio ar un achlysur.



6.10 Amserlen y Cynnig
Bydd y Cynnig yn agor ar 26 Ebrill ac yn cau ar 27 Mai neu pan fydd y cynnig yn llawn, p’un bynnag
ddaw gyntaf. Ni fydd neb o’r Gymdeithas, y Cyfarwyddwyr na’r ymgynghorwyr yn gyfrifol am golli
llog neu unrhyw anfantais arall a ddioddefir gan Ymgeiswyr yn ystod y cyfnod pryd cedwir yr arian
gan y Gymdeithas.

Cyflwynir unrhyw sieciau/drafftiau banc wrth eu derbyn, a
gellir eu gwrthod os nad ânt drwy’r banc.
 
Gellir cadw Arian Ymgeisio Dros Ben wrth aros i sieciau glirio.
 
Gellir gwrthod ceisiadau yn llwyr, yn rhannol, neu eu cyfyngu
i raddfa lai.
 
Rhaid dychwelyd arian yng nghyswllt unrhyw geisiadau a
wrthodir neu sy’n cael eu lleihau erbyn un mis wedi diwedd y
Cynnig, fan bellaf.
 
Ni fydd llog yn daladwy ar arian ceisiadau a gyflwynwyd sydd
i’w ad-dalu.
 

Cyn cwblhau cais, dylech ystyried sicrhau cyngor ariannol priodol a chyngor arall. Wrth lofnodi’r
ffurflen gais rydych yn gwneud cynnig na ellir ei dynnu’n ôl i gychwyn ar gontract gyda’r
Gymdeithas. O dan reoliadau golchi arian, gall fod gofyn i chi gynhyrchu tystiolaeth foddhaol o’ch
hunaniaeth, ac un o amodau’r cynnig yw eich bod yn gwneud hynny ar gais.
 
Rhaid i’r rheiny nad ydynt yn byw yn y Deyrnas Unedig dderbyn cyfrifoldeb am sicrhau nad oes
cyfreithiau neu reoliadau yn eu gwlad eu hunain a fyddai’n eu hatal rhag buddsoddi mewn
Cymdeithas yn y Deyrnas Unedig neu dderbyn incwm ohoni.

6.11 Gweithdrefnau wrth Ddewis Cais

6.12 Gwneud Cais am Fondiau

6.13 Talu
Os ydych yn cyflwyno cais ar y ffurflen bapur, gofynnir i chi gynnwys siec neu ddrafft banciwr, o
fanc neu gymdeithas adeiladu yn y Deyrnas Unedig, am yr union swm a nodir yn y blwch o dan
‘cyfanswm’. Gallwch dalu hefyd trwy drosglwyddiad banc (manylion ar y ffurflen gais). Mae siec,
trosglwyddiad banc, cerdyn credyd neu gerdyn debyd yn opsiynau talu ar y ffurflen gais ar-lein.
 
Mae taliadau cerdyn credyd a cherdyn debyd yn golygu bod rhaid i YnNi Teg dalu comisiwn i
brosesydd y cerdyn, felly mae’n ein helpu ni os talwch chi drwy drosglwyddiad banc, os gallwch chi.

Cyflwynwch gais
ar-lein yn

www.ynniteg.cymru

Gellir derbyn Ffurflenni Cais anghyflawn neu anghywir fel petaent yn gyflawn ac yn gywir.
Cyflwynir bondiau ar neu cyn 3  Mehefin. Cyflwynir tystysgrifau i ymgeiswyr llwyddiannus o fewn
un mis i’r dyddiad cyflwyno



7. Risgiau
Mae risg ynghlwm wrth bob gweithgaredd masnachol – ac nid yw prosiectau ynni cymunedol yn
eithriad.
 
Rydym wedi gwneud pob ymdrech i leiafu’r risgiau i’n deiliaid cyfranddaliadau a bondiau. Isod, crynhoir y
prif ragdybiaethau a risgiau, ynghyd â mesurau a gymerwyd i’w lleiafu.
 
Rhagdybiaethau ariannol. Rhagdybiwyd cyfradd chwyddiant o 2.5% ar yr holl gostau, a llog o 1% ar
adneuon banc hirdymor. Byddai cyfraddau chwyddiant is yn lleihau perfformiad ariannol y gymdeithas,
ond mae llog y bond yn sefydlog ac yn cael blaenoriaeth dros ben talu llog cyfranddaliadau a chyfalaf.
Rydym wedi defnyddio ffigurau ceidwadol sy’n adlewyrchu’r gwerthoedd isel cyfredol, gydag addasiad
bychan ar gyfer tueddiadau hanesyddol dros y cyfnod o 20 mlynedd.
 
Dim digon o gyfalaf o’r cynnig bondiau. Mae’r gymdeithas yn ariannol ddichonadwy gyda’r
benthyciadau presennol, ond gallwn roi mwy o arian i achosion da os troswn rai benthyciadau banc yn
fondiau. Nid yw dichonoldeb ariannol neu’r gallu i dalu llog, felly, yn dibynnu ar gyrraedd y targed o ran y
cynnig bondiau.
 
Gwynt. Byddai cyflymder is nag a ragwelwyd i’r gwynt yn lleihau dichonoldeb ariannol ein tyrbin, ond
bellach mae gennym dros 18 mis o ddata go iawn sy’n dangos bod ein rhagamcanion cyflymder gwynt a
chynhyrchiant, cyn adeiladu, yn eitha cywir.
 
Tariff bwydo i mewn (FiT). Os bydd FiT yn lleihau, bydd hynny’n lleihau’r incwm, ond mae Llywodraethau
olynol wedi cadarnhau’r ymrwymiad i gadw FiT ar y lefelau a gontractiwyd, er gwaethaf unrhyw
ostyngiad i brosiectau dilynol sy’n ymuno â’r cynllun. Mae ein FiT ni wedi’i rag-achredu: mae gwarant gan
Ofgem y bydd ar y gyfradd a fodelwyd (cyfradd gychwynnol o 5.46c/kWh).
 
Pris trydan. Mae ein rhagamcanion wedi’u seilio ar sicrhau pris o 5.5c/kWh (wedi’i gysylltu â’r mynegai)
am y trydan rydyn ni’n ei werthu. Hyd yn hyn, yn ystod y 18 mis cyntaf, mae’r pris a gawsom wedi bod yn
sylweddol uwch na hyn, felly rydym o’r farn mai rhagdybiaeth geidwadol yw hon.
 
Cyfnodau di-bŵer. Byddai cyfnodau di-bŵer sylweddol ar gyfer gwaith cynnal a chadw yn lleihau’r
incwm. Mae Tyrbinau EWT yn beiriannau profedig, ac yn cynnig gwasanaeth da yn y Deyrnas Unedig.
Rydym wedi cymryd i ystyriaeth gost gwarant, lle mae’r gweithgynhyrchwyr yn gwarantu amser
gweithredol o 95%, ac yswiriant yn erbyn colli incwm.
 
Cyflenwyr yn mynd i’r wal: Mae’r gostyngiad sydyn yn y Tariff Bwydo i Mewn wedi achosi bod llawer o
gyflenwyr a gosodwyr ynni adnewyddadwy yn mynd i’r wal. Mae’r bwrdd wedi’u bodloni, yn ein hachos
ni, bod sector cynyddol o adnewyddwyr a pheirianwyr annibynnol ar gyfer tyrbinau a allai gadw ein
tyrbin yn weithredol petai EWT yn diflannu am unrhyw reswm. Mae digon o dyrbinau EWT wedi’u codi
yn y Deyrnas Unedig i olygu bod digon o alw i sicrhau y byddai digon o waith i ddarparwr cynnal a chadw
annibynnol i gyfiawnhau dal ati i ddarparu gwasanaeth.
 
Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn buddsoddi wneud hynny dim ond ar ôl darllen y ddogfen hon yn ei
chyfanrwydd a derbyn cyngor ariannol a chyngor arall priodol. Nid yw’r cynnig bondiau hwn yn cael ei
gwmpasu gan Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol na Chynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol.



8. Ffurflen Gais 
Hoffwn brynu cyfanswm o ........................................................  o fondiau am £1.00 yr un.
(isafswm: £100, uchafswm: £100,000)
 
Teitl (Mr/Mrs/Ms/arall): ........................................ Enwau Blaen: ..........................................................

  
Cyfenw: .....................................................................................................................................................
 
Rhowch gyfeiriad e-bost os gallwch, os gwelwch yn dda, i’n helpu i gyfyngu ar gostau gweinyddu.
E-bost: 

  
Cyfeiriad Post: ..........................................................................................................................................

  
Côd post: ................................................................. Rhif ffôn yn ystod y dydd:........................................
 
 
Os ydych yn cyflwyno cais ar ran sefydliad corfforedig, rhowch y canlynol hefyd, os gwelwch yn
dda:

  
Enw’r sefydliad: ...................................................... Y math o sefydliad...................................................

  
Cyfeiriad y sefydliad: ................................................................................................................................

  
Rhif cofrestru: ......................................................... Cofrestrwyd gyda: Tŷ’r Cwmnïau/ FCA

  
Eich Swydd yn y sefydliad:........................................................................................................................ 

 (Rhaid bod gennych awdurdod i lofnodi ar ran y sefydliad)
 
 
Os hoffech i daliadau’r Gymdeithas i chi ddod trwy drosglwyddiad banc, rhowch eich manylion
banc, ogydd:

  
Rhif y Cyfrif Banc: ................................................... Côd Didoli:...............................................................

  
Ticiwch y ddau flwch i gadarnhau:

  
(gofynnol) rwyf wedi darllen Dogfen y Cynnig Bondiau, ac nid wyf yn dibynnu ar unrhyw ffynhonnell arall o
wybodaeth am y Gymdeithas. Rwyf dros 16 oed ac yn gymwys i wneud cais am fondiau. Rwyf wedi ystyried a oes
angen cyngor ariannol neu arall arnaf.
 
(dewisol) byddwn i’n barod i dderbyn gwybodaeth am brosectau Ynni Cymunedol eraill y gallai Ynni Cymunedol
Cymru neu Sharenergy fod yn ymwneud â nhw (dim mwy nag un e-bost y mis gan y naill sefydliad na’r llall)

Llofnod: ................................................................... Dyddiad: .................................................................
 
SIEC. Os ydych yn talu â siec, gwnewch hi’n daladwy i YnNi Teg Cyf Ltd a’i chroesi ‘Talai’r cyfrif’.
 
TROSGLWYDDIAD. Os ydych yn talu â throsglwyddiad, defnyddiwch y manylion hyn:
 
                                           YnNi Teg Cyf. Côd didoli 60 83 01 Rhif y cyfrif: 2038 6173
 
                 Defnyddiwch flaenlythrennau a chôd post yr Ymgeisydd yn gyfeirnod i’r trosglwyddiad.
 
Anfonwch y ffurflen orffenedig hon at YnNi Teg, The Pump House, Coton Hill, Amwythig, SY1 2DP
neu gallwch ei llofnodi, ei sganio a’i hanfon drwy e-bost i info@ynniteg.cymru
 
 
 

Sylwch hefyd fod modd cyflwyno
cais a thalu ar-lein o’n gwefan

YnNiTeg.cymru



Cysylltu â Ni
Cysylltwch â Sharenergy ar 0800 0434133 gydag unrhyw ymholiadau

neu defnyddiwch info@ynniteg.cymru

 

Mae ein gwefan i’w gweld yn www.ynniteg.cymru

 

Ffotograff tudalen flaen: Flashbulb Photography & Film

www.flashbulb.info

Mae YnNi Teg Cyf yn Gymdeithas Budd Cymunedolrhif cofrestru 7637


