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Canllawiau
Mae’r ddogfen hon yn rhan o gyfres o nodiadau canllaw a’r nod yw darparu 
gwybodaeth ymarferol i ffermwyr a pherchnogion tir eraill sydd â diddordeb 
buddsoddi mewn coedwigaeth. Fe’i chynlluniwyd i helpu datblygu  
dealltwriaeth sylfaenol o wneud gwerthusiad economaidd o brojectau  
coedwigaeth. Felly, mae’n cyflwyno’r camau sylfaenol sy’n ymwneud ag  
asesu projectau o’r fath er mwyn sicrhau diwydrwydd dyladwy rhagarweiniol 
wrth ystyried buddsoddi mewn coedwigaeth. Nid yw hyn yn disodli asesiad a 
chyngor llawn gan reolwr coedwigaeth siartredig.
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Gwerthusiad ariannol o brojectau 
coedwigo - camau sylfaenol

Buddsoddi mewn Coedwigo

Gall projectau coedwigo fod ar sawl ffurf, o blannu gelltydd 
serth neu gorneli gwlyb ar fferm i integreiddio coed yn rhan 
o gynnyrch amaethyddol neu sefydlu planhigfeydd coed. 
Mae gan rai projectau coedwigo megis planhigfeydd coed 
masnachol y potensial i gynhyrchu cynnyrch coed o ansawdd 
ochr yn ochr ag arallgyfeirio incwm ffermydd a darparu
 buddion amgylcheddol eraill megis dal a storio carbon a 
lliniaru risg llifogydd.

Mae’r nodyn canllaw hwn yn cyflwyno’r camau sylfaenol 
sy’n gysylltiedig â chynnal gwerthusiad ariannol ar gyfer 
buddsoddi mewn project coedwigo. Yn fwy penodol, y 
bwriad yw cynorthwyo i amcangyfrif enillion ariannol 
projectau coedwigo sydd wedi’u hanelu’n bennaf at 
gynhyrchu coed, yn seiliedig ar dechnegau dadansoddi 
economaidd syml.

Pam mae gwerthuso ariannol yn bwysig?

Gall y penderfyniad i fuddsoddi mewn project coedwigo 
gyda’r prif nod o gynhyrchu coed gynnwys llawer o ffactorau 
personol ac amgylcheddol ochr yn ochr ag ystyriaethau 
ariannol. Mae mabwysiadu menter goedwigaeth o fewn uned 
ffermio yn cynrychioli newid yn y defnydd tir a buddsoddiad 
tymor hir mewn tir, llafur ac adnoddau. Yng nghyd-destun y 
ffactorau eraill sy’n dylanwadu ar benderfyniad o’r fath, mae 
ystyriaethau ariannol yn hanfodol.

Mae dadansoddiad economaidd, yn enwedig gwerthusiad 
ariannol, yn darparu dull strwythuredig a gwrthrychol o  
lywio’r penderfyniad ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â  
phroject ai peidio. Yn benodol, mae’n caniatáu cymharu 
coedwigo â defnydd economaidd arall o dir.

 

Mae gwerthusiad ariannol yn ystyried costau ariannol a 
refeniw posibl llwybr gweithredu, megis cynllun i sefydlu 
coetir. Mae’n caniatáu ichi:

1. Amcangyfrif costau a refeniw disgwyliedig project.

2. Pennu llif arian y project (h.y., pan fydd arian yn dod i 
 mewn neu’n mynd allan).

3. Cymhwyso technegau gwerthuso buddsoddiad i  
 amcangyfrif pa mor broffidiol fydd y project, fel y gellir ei 
 werthuso mewn perthynas â buddsoddiadau neu  
 opsiynau defnydd tir eraill.
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Gwerthusiad ariannol o brojectau 
coedwigo - camau sylfaenol

Camau sylfaenol gwerthuso ariannol 

Costau Refeniw

Cam 1: Dadansoddiad Llif Arian

Cam 2: Dadansoddiad Llif Arian wedi ei Ddisgowntio

Cam 3: Dadansoddiad Sensitifrwydd 

Fel cam cyntaf, gwneir rhagamcan o gostau a refeniw disgwyliedig gan gynnwys eu hamseriad yn ystod oes y project. 
Yna cyfrifir llif arian y project trwy dynnu’r costau blynyddol disgwyliedig o’r refeniw blynyddol

Mae’r llif arian a gyfrifir yn cynnwys costau a refeniw sy’n cronni ar adegau penodol yn y dyfodol. Felly, mae angen i’r 
gwerthusiad roi cyfrif am yr hyn a elwir Gwerth Amser Arian a geir trwy Ddisgowntio (gweler blwch 1).

Mae nifer o declynnau’n bodoli i bennu proffidioldeb buddsoddiad coedwigaeth gan roi cyfrif am Werth Amser Arian. 
Techneg gyffredin ar gyfer asesu proffidioldeb project coedwigo yw dadansoddiad Llif Arian wedi’i Ddisgowntio a 
ddefnyddir i gyfrifo’r Gwerth Presennol Net buddsoddiadau posib (gweler blwch 2).

Yn olaf, mae dadansoddiad sensitifrwydd yn asesu sut mae newidiadau yn y costau a’r refeniw sydd wedi eu  
hamcangyfrif neu yn y gyfradd ddisgownt a ddewiswyd yn effeithio ar ganlyniadau’r dadansoddiad. Mae hyn yn dangos 
pa mor sensitif yw canlyniadau’r gwerthusiad gan gynnig y senario orau a’r senario waethaf. I gael rhagor o wybodaeth 
ar ymgorffori risg ac ansicrwydd yn rhan o gyfrifiad ariannol gweler Ymgorffori Ansicrwydd a Risg.

https://woodknowledge.wales/forestry-economics
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Gwerthusiad ariannol o brojectau 
coedwigo - camau sylfaenol

Blwch 1: Gwerth Amser Arian a Disgowntio

Blwch 2: Cyfrifo’r Gwerth Presennol Net

Mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddor, yn gyffredinol, ei bod yn well gan bobl dderbyn nwyddau a gwasanaethau nawr yn 
hytrach nag ar ryw adeg yn y dyfodol (h.y., mae punt heddiw yn werth mwy na phunt ymhen deng mlynedd).

Mae disgowntio yn lleihau gwerth llif arian yn y dyfodol megis y refeniw o gynaeafu coed ymhen 40 mlynedd i swm 
cyfatebol heddiw ar sail cyfradd ddisgownt ddiffiniedig (e.e., 3%). Am fwy o wybodaeth ar ddisgowntio gweler  
Cyfrifo Amser.

Maen prawf a ddefnyddir yn gyffredin yw Gwerth Presennol Net i werthuso buddsoddiadau posibl mewn coedwigaeth.
Mae Gwerth Presennol Net yn faen prawf addas ar gyfer proffidioldeb gan ei fod yn nodi:
• Os yw opsiwn buddsoddi yn broffidiol (maen prawf derbynioldeb).
• Pa mor broffidiol yn gymharol yw pob un o blith sawl buddsoddiad amgen (maen prawf dewis)

Wrth ddefnyddio’r fformiwla hon, rhaid mynegi’r gyfradd ddisgowntio a ddewiswyd fel rhif degol, e.e. byddai cyfradd 
ddisgowntio o 3% yn cael ei mynegi fel 0.03. Os yw’r Gwerth Presennol Net ≥ 0 yna mae’r opsiwn buddsoddi yn 
dderbyniol. 

Nid yw’r Gwerth Presennol Net yn nodi maint yr enillion ariannol, e.e. ychydig gannoedd o gymharu â rhai miliynau o 
bunnoedd. Mae’n nodi adenillion opsiwn buddsoddi y gyfradd llog benodol, yn seiliedig ar y gyfradd ddisgowntio  
dybiedig, ynghyd â gwerth presennol refeniw net ychwanegol. Wrth ddewis rhwng set o fuddsoddiadau coedwigo  
amgen, yr opsiwn gyda’r Gwerth Presennol Net uchaf fyddai’r mwyaf ffafriol. Am ragor o wybodaeth gweler Basic  
Concepts in Forest Valuation and Investment Analysis. 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â theclynnau eraill gweler Dulliau Amgen i wneud Gwerthusiad Ariannol o Goedwigaeth.

GWERTH 
PRESENNOL  =

gwerth cost / refeniw yn y dyfodol
(1+cyfradd ddisgownt) blwyddyn yn y dyfodol 

https://woodknowledge.wales/forestry-economics
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Gwerthusiad ariannol o ddau broject 
buddsoddi damcaniaethol. 

Wrth ystyried buddsoddiad, yn aml ceir amrywiaeth fawr o 
fathau eraill o goetiroedd a rhywogaethau coed i ddewis o’u 
plith. At ddibenion yr enghraifft hon, cedwir y gwahaniaeth 
rhwng yr opsiynau’n syml: Mae’r ddau opsiwn coedwigo yn 
arwydd o’r mathau o goetir y gall tirfeddianwyr yn y  
Deyrnas Unedig ddewis eu mabwysiadu gyda’r nod 

o gynhyrchu coed yn fasnachol a denu cyllid grant. Mae’r 
ddau opsiwn coetir yn amrywio’n bennaf yn ôl cynhyrchiant 
(h.y. dosbarth y cynnyrch) a’r amserlen (h.y. hyd y cylchdro). 
Amlygir rhai o’r paramedrau allweddol sydd eu hangen 
mewn cyfrifiadau pellach yn nhabl 1.

Tabl 1: Paramedrau Allweddol

Opsiwn

Conwydd y tir uchel

Conwydd y tir isel

Dosbarth y 
cynnyrch

14
4
Amh.

16
6
Amh.

Bwlch

2.0 m
2.0 m
Amh.

2.0 m
2.0 m
Amh.

Cylchdro 
(blynyddoedd)1

50 
Amhenodol
Amh.

40 
Amhenodol
Amh.

Disgrifiad

Conwydd cymysg (65%)
Coed llydanddail cymysg (25%)
Tir Agored (10%)

Conwydd cymysg (65%)
Coed llydanddail cymysg (25%)
Tir Agored (10% 

1 At ddibenion yr enghreifftiau dim ond yr elfen gonwydd sy’n cael ei chynaeafu.

Gwerthusiad 
Enghreifftiol
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Cam 1: Dadansoddiad Llif Arian

Mae’r canlynol yn amlinellu’r costau a’r refeniw  
nodweddiadol a’u hamseriad wrth sefydlu coetiroedd ar 
gyfer cynhyrchu coed. 

Costau
Mae’r costau sy’n gysylltiedig â sefydlu coetiroedd yn 
amrywio yn dibynnu ar leoliad, y math o goetir a’r 
gweithrediadau y mae angen eu gwneud. Mae data ar 
gostau coedwigaeth yn anodd cael gafael arnynt.  

Mae adnoddau cyllidebu ar gyfer ffermydd megis  John Nix 
Pocketbook for Farm Management a The Farm Management 
Handbook Handbook yn darparu amcangyfrifon rhesymol o 
gostau gwerthusiadau ariannol fel y cânt eu defnyddio yma. 
Amlinellir y costau nodweddiadol sy’n gysylltiedig â sefydlu 
a chynnal coetir er mwyn cynhyrchu coed a’u hamseriad yn 
Nhabl 2. I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â chostau gweler 
Gwerthuso Costau Ariannol Coedwigaeth.

Tabl 2: Costau

Gweithrediad1

Ffensio (ceirw a chwningod)
Paratoi’r tir (twmpathau)
Plannu (gan gynnwys planhigion â gwreiddiau noeth)
Chwynnu gyda chwynladdwr
Plannu yn lle coed sydd wedi marw

Cost (£)

11.50 y fetr
400 yr hectar
2,450 yr hectar
135 yr hectar
370 yr hectar

Amseriad

Blwyddyn 1
Blwyddyn 1
Blwyddyn 1
Blwyddyn 1-4
Blwyddyn 2-3

1 Nid yw’r enghreifftiau hyn yn gynhwysfawr, at ddibenion yr enghraifft hon, mae costau adeiladau ffyrdd a chostau  
blynyddol megis ffioedd rheoli ac yswiriant wedi’u heithrio.

Gwerthusiad 
Enghreifftiol

https://woodknowledge.wales/forestry-economics
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Tabl 3: Refeniw Coed

Opsiwn

Conwydd y tir uchel
Conwydd y tir isel

Cynnyrch coed
(m3 yr hectar)

594
494

Gros

16,038
13,338

Wedi’i addasu1

10,425
8,670

Amseriad

Blwyddyn 50
Blwyddyn 40

1 Mae hyn yn cyfrif am 10% yn dir agored a 25% yn dir dan goed llydanddail heb eu cynaeafu.

Refeniw coed (£ yr hectar)

Tabl 4: Incwm Grant

Elfen grant

Taliad plannu newydd
Taliad cynnal a chadw blynyddol
Taliad premiwm blynyddol
Ffensio

Cyfradd y taliad (£)

3,600 yr hectar
60 yr hectar
350 yr hectar
3.48 y fetr

Timing

Blwyddyn 1
Blwyddyn 1-12
Blwyddyn 1-12
Blwyddyn 1

Refeniw
Coed yw prif ffynhonnell refeniw bron pob coetir masnachol 
yn y Deyrnas Unedig.

Gellir amcangyfrif rhagamcan o’r cynnyrch coed trwy  
ddefnyddio Forest Yield, sy’n darparu amcangyfrifon o 
dyfiant amryw o rywogaethau coed, y bwlch rhwng coed a’i 
gilydd, dosbarthiadau cynnyrch a hyd y cylchdro 

Gellir gweld prisiau dangosol coed ym mynegeion pris coed 
y Comisiwn Coedwigaeth. Yma, defnyddir pris cyfartalog am 
werthu cellïoedd conwydd o £27 y m3.

Dangosir refeniw dangosol am bren ar gyfer y ddau opsiwn 
coedwigo yn Nhabl 3. Sylwch: dim ond refeniw o opsiynau 
conwydd cymysg sydd wedi eu cynnwys. I gael rhagor o 
wybodaeth ar amcangyfrif refeniw coed a ffrydiau refeniw 
amgen eraill gweler Refeniw o Fentrau Coedwigaeth.

Gall projectau coedwigo megis y rhain fod yn gymwys i gael 
cyllid grant, a all ddarparu incwm ychwanegol i dalu am rai 
o’r costau sefydlu. Mae incwm grant, yn seiliedig ar Gynllun 
Grant Creu Coetir - Glastir, wedi ei amlinellu yn Nhabl 4.

Gwerthusiad 
Enghreifftiol



1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
40
50

Costau

Ffensio, paratoi tir, plannu, chwynnu

Chwynnu a phlannu yn lle coed newydd 
sydd wedi marw
Chwynnu a phlannu yn lle coed newydd 
sydd wedi marw
Chwynnu

Refeniw

Ffensio, plannu, cynnal a chadw
a thaliad premiwm
Cynnal a chadw a thaliad
premiwm (blynyddoedd 2-12)

Prif gnwd coed (opsiwn yr iseldir)
Prif gnwd coed (opsiwn yr ucheldir)
 

Costau

7,585

505

505

135

Costau Gwerth 
Presennol

7,585

490

476

124

Refeniw

5,402

410

410

410
410
410
410
410
410
410
410
410

10,425

Costau Gwerth 
Presennol

5,402

398

386

375
364
354
343
333
324
314
305
296

2,378

Revenues

5,402

410

410

410
410
410
410
410
410
410
410
410
8,670

Costau Gwerth 
Presennol

5,402

398

386

375
364
354
343
333
324
314
305
296
2,658

Cam 2: Dadansoddiad Llif Arian wedi ei Ddisgowntio
Dangosir y Llif Arian wedi ei Ddisgowntio ar gyfer y ddau opsiwn ynghyd â’u Gwerth Presennol Net yn Nhabl 5. Mae’r holl gostau a refeniw y cyfeirir atynt mewn punnoedd Sterling.
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Tabl 5: Llif Arian wedi’i Ddisgowntio

Cyfanswm gwerth presennol y refeniw (heb incwm grant)
Cyfanswm gwerth presennol y refeniw (heb incwm grant)
Gwerth presennol net (heb incwm grant)

11,642 (2,378)
8,675 (8,675)
2,899 (-6,297)

11,853 (2,658)
8,675 (8,675)
3,178 (-6,017)

Disgrifiad Y ddau opsiwn Opsiwn conwydd yr ucheldir Opsiwn conwydd yr iseldirBlwyddyn

Pennir y Llif Arian wedi ei Ddisgowntio yn seiliedig ar gostau a refeniw (Tablau 2, 3, 4), y gwerthoedd presennol (gweler Blwch 1) a chyfradd ddisgowntio o 3%. Yn y senario hwn, byddai 
opsiynau coedwigo conwydd yr ucheldir a’r iseldir yn fuddsoddiad derbyniol i ffermwr yr ucheldir neu’r iseldir. Wrth benderfynu pa un o’r ddau opsiwn coedwigo i fuddsoddi ynddo, opsiwn 
conwydd yr iseldir fyddai’r mwyaf ffafriol o’r ddau yn yr enghraifft hon. Gweler Dulliau Amgen i Wneud Gwerthusiad Ariannol o Goedwigaeth  i weld rhagor o opsiynau.

Gwerthusiad 
Enghreifftiol
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Cam 3: Dadansoddiad Sensitifrwydd  

Cafodd Gwerth Presennol Net y ddau opsiwn coedwigo
eu cyfrifo gyda a heb incwm grant ac maent yn dangos
fel a ganlyn:

• opsiwn conwydd yr ucheldir heb incwm grant:
 2,378 – 8,675 = -£6,297 
•  opsiwn conwydd yr iseldir heb incwm grant:
 2,658 – 8,675 = -£6,017. 

Nid yw’r naill na’r llall o’r ddau opsiwn hyn yn dderbyniol os 
na dderbynnir incwm grant. Felly, mae proffidioldeb y
buddsoddiad yn ddibynnol ar gael grant o’r fath.

Gwerthusiad 
Enghreifftiol
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Gwerthusiad ariannol o brojectau 
coedwigo - camau sylfaenol

Canllawiau Ymarferol a Chyngor

Mae’r tri cham sylfaenol wrth gynnal gwerthusiad ariannol 
o broject coedwigo yn berthnasol i amrywiaeth eang o 
brojectau. Rydym yn gobeithio y bydd y nodyn canllaw hwn 
yn gymorth i chi wrth ymgymryd â diwydrwydd dyladwy 
rhagarweiniol wrth ystyried mabwysiadu menter  
goedwigaeth neu fuddsoddi mewn project coedwigo. Cyn 
gwneud y penderfyniad terfynol, rydym yn argymell i chi 
ofyn am gyngor ac arweiniad pellach gan  
reolwr neu asiant coedwig. 

Cewch wybodaeth fanylach ar werthusiadau ariannol  
o fuddsoddiadau coedwigaeth yma: 

01 Gwerthusiad Ariannol o Brojectau Coedwigo -  
 Camau Sylfaenol
02 Gwerthuso Costau Ariannol Coedwigaeth
03 Refeniw o fentrau coedwigaeth
04 Cyfrif amser
05 Dulliau amgen i wneud gwerthusiad ariannol o  
 goedwigaeth
06 Ymgorffori Ansicrwydd a Risg

Gwybodaeth Dechnegol

Basic concepts in forest valuation and investment analysis: Edition 3.0. 2011. Bullard, S.H. and Straka, T.J. Ar gael yn: 
http://scholarworks.sfasu.edu/forestry/460%5Cnhttp://scholarworks.sfasu.edu/forestry/460.

The John Nix Pocketbook for Farm Management, 51st ed. 2020. Redman, G. Agro Business Consultants. 
Ar gael yn: https://www.thepocketbook.co.uk

The Farm Management Handbook 2020/21. Beattie, A. ed. SAC Consulting 2020. 
Ar gael yn: www.sruc.ac.uk/info/120376/farm_management_handbook

Mae meddalwedd Forest Yield (Comisiwn Coedwigaeth) ar gael ar: www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/forest-yield

Timber Price Indices. Data to September 2020. Forest Research 2020. 
Ar gael yn: www.forestresearch.gov.uk/tools-and-resources/statistics/statistics-by-topic/timber-statistics/timber-price-indices

Cynllun Creu Coetir Glastir: https://llyw.cymru/creu-coetir-glastir

Ynglŷn â’r awdur
Mae Ashley Hardaker yn ymchwilydd rhyngddisgyblaethol ym Mhrifysgol Bangor sydd â 
diddordeb mewn dadansoddi penderfyniadau ynglŷn â defnydd tir, coedwigaeth, 
amaeth-goedwigaeth a systemau amaethyddol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn 
ymchwil i gyfrannu at y broses o wneud penderfyniadau ynglŷn â chreu coetir mewn systemau 
amaethyddol a sut y gellir eu cynllunio i sicrhau buddion economaidd cyhoeddus a phreifat. 
Mae’n defnyddio amrywiaeth o ddisgyblaethau ymchwil yn cynnwys gwasanaethau ecosystem, 
GIS, ymchwil economeg a gweithrediadau. Mae’r awdur yn ddiolchgar am gyfraniadau at y 
nodiadau briffio hyn gan yr Athro John Healey o Brifysgol Bangor.

Cyhoeddwyd gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru.
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