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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. Mae wedi ei gynllunio i helpu datblygu
dealltwriaeth sylfaenol o gynnal gwerthusiad economaidd ar 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’n disodli asesiad a chyngor
llawn gan reolwr coedwigaeth siartredig.
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Dulliau amgen i wneud gwerthusiad
ariannol o goedwigaeth

Ymdriniwyd â sut y dylid asesu a yw buddsoddiad mewn
coedwigaeth yn debygol o wneud elw mewn nodiadau
canllaw eraill yn y gyfres hon.
Yn y nodyn canllaw hwn rydym yn cyflwyno rhai
adnoddau ychwanegol y gellir eu defnyddio i ateb y
cwestiynau canlynol fydd gan ffermwyr neu dirfeddianwyr
eraill wrth benderfynu gwneud buddsoddiad o’r fath:

• Sut i gymharu proffidioldeb menter goedwigaeth ag
amaethyddiaeth?
• A fyddai’n fwy proffidiol newid i fenter goedwigaeth na
pharhau â chynhyrchiant amaethyddol ar ddarn penodol
o dir?

Cymharu proffidioldeb coedwigaeth ag
amaethyddiaeth
Ar ôl gwneud gwerthusiad ariannol o broject coedwigo sy’n
dangos y byddai’n fuddsoddiad ariannol derbyniol
(gweler Gwerthusiad Ariannol o Brojectau Coedwigo - Camau
Sylfaenol), efallai y bydd tirfeddianwyr eisiau cymharu’r
enillion ariannol â’r enillion y maent yn eu cael o’r defnydd
tir cyfredol (h.y., cynhyrchiant amaethyddol). Mae proffiliau
llif arian gwahanol iawn amaethyddiaeth a choedwigaeth yn
achosi her benodol wrth gymharu’r ddwy fath o fenter.

Gwerth blynyddol cyfwerth
Mae ‘elw net’ mentrau amaethyddol yn cynrychioli llif arian
blynyddol, lle derbynnir refeniw a chostau bob blwyddyn.
Mae ‘gwerthoedd presennol net’ yn fwy priodol i werthuso
menter goedwigaeth gan eu bod yn cynrychioli swm y
llifoedd arian parod wedi eu disgowntio yn y dyfodol
(gweler Gwerthusiad Ariannol Projectau Coedwigo - Camau
Sylfaenol), sy’n ymestyn dros gyfnod hir o amser gyda
phigynnau arian negyddol mawr yn yr ychydig flynyddoedd
cyntaf ac yna pigyn arian cadarnhaol mawr mewn blwyddyn
ddiweddarach. Ond nid yw’r ddau ffigur yn gyfwerth. Byddai
cymharu elw net menter amaethyddol â gwerth presennol
net menter goedwigaeth yn ffafrio’r fenter goedwigaeth
yn anghywir gan y bydd yn llawer uwch na’r elw net
amaethyddol, oherwydd y ffordd y caiff ei chyfrifo. Er mwyn
darparu sylfaen fwy realistig at ddibenion cymharu, dylid
cynnwys cyfrifiad ychwanegol syml yn y dadansoddiad llif
arian wedi ei ddisgowntio. Mae hyn yn darparu’r wybodaeth
angenrheidiol ynglŷn â’r incwm blynyddol cyfartalog neu
werth blynyddol cyfwerth (EAV) buddsoddiad coedwigaeth
(Blwch 1).

Blwch 1: Cyfrifo’r gwerth blynyddol cyfatebol
Y gwerth blynyddol cyfatebol (EAV) yw’r llif arian blynyddol cyfartalog trwy gydol oes buddsoddiad. Cânt eu cyfrifo gan
ddefnyddio gwerth presennol net (NPV) y buddsoddiad a’r un gyfradd ddisgownt a ddefnyddir i gyfrifo gwerth
presennol net y buddsoddiad (gweler Gwerthusiad Ariannol Projectau Coedwigo - Camau Sylfaenol) yn seiliedig ar y
fformiwla ganlynol:

GWERTH BLYNYDDOL CYFWERTH =

(cyfradd ddisgownt x NPV)
1- (cyfradd ddisgownt 1+) - hyd y cylchdro

Wrth ddefnyddio’r fformiwla hon, rhaid mynegi’r gyfradd ddisgownt a ddewiswyd fel rhif degol, e.e. byddai cyfradd
ddisgownt o 3% yn cael ei mynegi fel 0.03.
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Dangosir gwerthoedd blynyddol cyfatebol yr opsiynau
coedwigo enghreifftiol o blanhigfeydd conwydd y tir uchel
a’r tir isel yn Nhabl 1. Cyfrifir y rhain gan ddefnyddio’r
fformiwla a amlinellir ym Mlwch 1 a’r gwerthoedd net
presennol a ddefnyddiwyd o’r blaen (gweler Gwerthusiad
Ariannol Coedwigo Projectau - Camau Sylfaenol a Refeniw gan
Fentrau Coedwigaeth). Mae’r gwerthoedd blynyddol
cyfatebol a ragwelir yn seiliedig ar refeniw coed yn unig a
refeniw o gredydau coed a charbon:

• Opsiwn conwydd y tir uchel: £113 yr hectar y flwyddyn o
goed yn unig neu £166 yr hectar y flwyddyn pan
gynhwysir refeniw o gredydau carbon.
• Opsiwn conwydd y tir isel: £137 yr hectar y flwyddyn o
goed yn unig neu £196 yr hectar y flwyddyn pan
gynhwysir refeniw o gredydau carbon.
Caiff gwerthoedd blynyddol cyfatebol yn nodweddiadol eu
cymharu ag elw net blynyddol (£ yr hectar) y fenter
amaethyddol gyfredol. Byddai’r rhain yn deillio o gyfrifon
fferm go iawn. At ddibenion yr enghraifft hon dangosir
enghreifftiau o incwm amaethyddol blynyddol tebyg yn
Nhabl 2.

Tabl 1: Gwerth blynyddol cyfwerth (£ yr hectar y flwyddyn) o’r
opsiynau coedwigo enghreifftiol ar gyfradd ddisgownt o 3%
Opsiwn

Hyd cylchdro
(blynyddoedd)

Conwydd y tir uchel

50

Conwydd y tir isel

40

Gwerth blynyddol cyfwerth (£ yr hectar y flwyddyn)
Coed

Coed a charbon

0.03 × 2,899
1– (1+0.03) –50

= 113

0.03 × 4,265
1– (1+0.03) –50

= 166

0.03 × 3,178
1– (1+0.03) –40

= 137

0.03 × 4,415
1– (1+0.03) –40

= 191

Tabl 2: Incwm amaethyddol blynyddol cymharol (perfformiad menter ar gyfartaledd) yn seiliedig
ar ffigurau o’r John Nix Pocketbook for Farm Management
Opsiwn

Cymharol
amaethyddol
menter

A
Elw gros
(£ yr hectar)

B
Taliad sylfaenol
(£ yr hectar)

C
Costau sefydlog
(£ yr hectar)

Elw net
(£ yr hectar)
A+B-C

Conwydd y tir
uchel

Defaid mynydd
Gwartheg sugno
mynydd

180
380

200
200

240
240

140
340

Conwydd y
tir isel

Defaid y tir isel
Buwch sugno’r tir
isel gwartheg

550
590

200
200

470
470

280
320
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Mae cymharu’r gwerthoedd blynyddol cyfatebol yn Nhabl 1
gyda’r incwm amaethyddol yn Nhabl 2 yn awgrymu’r canlynol
i’n safleoedd enghreifftiol:
Yr opsiwn conwydd tir uchel ...
• O gynnwys refeniw o gredydau coed a charbon, byddai’r
incwm blynyddol cyfatebol yn uwch na’r incwm blynyddol o
fenter defaid mynydd ond yn is na’r incwm blynyddol o fenter
gwartheg sugno mynydd.
• Pan mai dim ond refeniw o goed sy’n cael ei gynnwys mae’r
adenillion blynyddol cyfatebol yn is na’r incwm blynyddol o
fenter defaid mynydd.

Yn yr enghraifft ddamcaniaethol hon, i ffermwr y tir isel byddai
parhau i bori defaid a gwartheg yn debygol o fod yn fwy
proffidiol na buddsoddi yn yr opsiwn coedwigo conwydd y tir
isel. I ffermwr mynydd byddai parhau â gwartheg pori yn
debygol o fod yn fwy proffidiol na buddsoddi yn y dewis
coedwigo conwydd tir uchel hwn. Ond byddai buddsoddi yn y
dewisiadau conwydd tir uchel yn debygol o fod yn fwy
proffidiol na pharhau gyda defaid pori.

Yr opsiwn conwydd y tir isel...
• Byddai’r incwm blynyddol cyfatebol yn is na’r adenillion
blynyddol o fenter defaid y tir isel a menter gwartheg
sugno’r tir isel.
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Troi at fenter goedwigaeth neu barhau ag
amaethyddiaeth?
Yn Gwerthuso Costau Ariannol Coedwigaeth gwnaethom
gyflwyno’r cysyniad o gostau ymhlyg. Ni chynhwysir y rhain
yn y dulliau gwerthuso ariannol a gyflwynir yn y gyfres
hon fel arfer, gan nad ydynt yn cynnwys unrhyw gyfnewid
ariannol penodol. Ond mae costau ymhlyg yn cael dylanwad
pwysig wrth benderfynu a yw buddsoddiad coedwigaeth yn
ddefnydd da o adnoddau. Y prif gostau ymhlyg sy’n bwysig
i wneuthurwyr penderfyniadau fel ffermwyr, tirfeddianwyr a
buddsoddwyr yw costau cyfle (gweler Cyfrifo Amser). Gwerth
adnodd o wneud defnydd amgen ohono yw’r rhain neu
werth net yr allbwn a gollir pan gaiff ffactor cynhyrchu
(e.e. tir) ei symud o’r naill dull gweithredu i’r llall. Yng
nghyd-destun y math o fuddsoddiad coedwigaeth yn y nodyn
canllaw hwn, y dewis arall fyddai defnyddio tir ar gyfer
cynhyrchiant amaethyddol. Cost cyfle tir yw’r gost fwyaf
cyffredin ac, mae’n debyg, y gost ymhlyg bwysicaf. Ond
gall fod amgylchiadau lle mae costau cyfle yn ymwneud â
deunyddiau, llafur a chyfalaf. Am ragor o wybodaeth gweler
Elements of Cost-Benefit Analysis for Forestry Investments neu
Cost-Benefit Analysis. Financial and Economic Appraisal Using
Spreadsheets.
Cymhareb budd-cost
Yn ychwanegol at fodel llif arian wedi ei ddisgowntio cost-budd
(DCF) (gweler nodiadau canllaw 01-04) gellir defnyddio’r
model cymhareb budd-cost (BCR) i ymgorffori costau ymhlyg
ochr yn ochr â refeniw a chostau ariannol penodol1.

Mae’r model hwn yn cyfrifo cymhareb y buddion wedi
eu disgowntio i’r costau wedi eu disgowntio (Blwch 2). Yn
debyg i ddadansoddiad llif arian wedi ei ddisgowntio a chyfrifo
gwerthoedd presennol net a gwerthoedd blynyddol cyfatebol,
mae gwerth buddion a chostau yn y dyfodol i gyd wedi eu
disgowntio i’w gwerth presennol gyda chymhareb budd-cost.
Ond nid yw dadansoddiad llif arian wedi ei ddisgowntio’n cyfrif
am werth yr hyn sy’n cael ei ‘golli’ wrth droi o’r naill dewis i’r
llall yng nghyd-destun defnydd tir. Mae cymhareb budd-cost
yn gallu cymharu rhwng coedwigaeth a menter amgen
(amaethyddiaeth) trwy gynnwys costau cyfle (h.y., yr hyn a
gollir) mewn un cyfrifiad.
Mae llawer o’r wybodaeth a ddefnyddir i gyfrifo cymarebau
budd-cost yr un fath â chyfrifo gwerthoedd presennol net gan
ddefnyddio dadansoddiad llif arian wedi ei ddisgowntio gan
gynnwys:
• Swm ac amseru’r holl lifoedd arian sy’n uniongyrchol
gsylltiedig â’r fenter goedwigaeth.
• Cyfradd ddisgownt briodol (gweler Cyfrifo Amser).
Yn ychwanegol at y wybodaeth hon, defnyddir cost cyfle
mewnbynnau project coedwigo (h.y. tir, deunyddiau, llafur
a chyfalaf) i gyfrifo cymarebau budd-cost. Cost cyfle pob un
o’r mewnbynnau hyn yw gwerth yr allbwn y byddent wedi ei
gynhyrchu yn eu defnydd amgen mewn byd heb y project
coedwigo.

Blwch 2: Cyfrifo’r gymhareb budd-cost
The benefit-cost ratio (BCR) of a forestry investment is calculated using the following formula:

CYMHAREB – BUDD-COST =

Swm gwerth presennol buddion yn y dyfodol
Swm gwerth presennol costau yn y dyfodol

Os BCR > 1 mae buddion y buddsoddiad coedwigaeth yn fwy na’r costau. Byddai newid i’r fenter goedwigaeth ar ddarn
penodol o dir yn fwy proffidiol na pharhau gyda’i ddefnydd cyfredol.
Os BCR = 1 mae buddion y newid yn hafal i’r costau. Nid oes unrhyw fudd ariannol ychwanegol o newid i fenter
goedwigaeth.
Os BCR > 1 mae costau’r buddsoddiad coedwigaeth yn fwy na’r buddion. Byddai newid i’r fenter goedwigaeth ar ddarn
penodol o dir yn llai proffidiol na pharhau gyda’i ddefnydd cyfredol.
Am ragor o wybodaeth gweler Basic Concepts in Forest Valuation and Investment Analysis neu Forestry Economics.
1
Gweler nodyn canllaw 02 i gael trosolwg ar sut i amcangyfrif costau ariannol buddsoddiad coedwigaeth a nodyn canllaw 03 i gael trosolwg ar
sut i amcangyfrif enillion ariannol project coedwigo.
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Blwch 3: Cyfrifo gwerth presennol incwm cylchol
Cyfrifir gwerth presennol (PV) incwm neu flwydd-dal cylchol gan ddefnyddio’r fformiwla ganlynol:

PV INCWM CYLCHOL = BLWYDD-DÂL X

1–

(

1

(1+Cyfradd ddisgowntio) nifer y blynyddoedd

)

Cyfradd ddisgowntio

Wrth ddefnyddio’r fformiwla hon, rhaid mynegi’r gyfradd ddisgownt a ddewiswyd fel rhif degol, e.e. byddai cyfradd
ddisgownt o 3% yn cael ei mynegi fel 0.03.
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Gan gyfrifo’r gymhareb budd-costau i’r ddau broject coedwigo
a ddefnyddir uchod (gweler Gwerthusiad Ariannol Projectau
coedwigo - Camau Sylfaenol), byddwn yn canolbwyntio ar gost
cyfle’r tir gan mai dyma fydd y gost ymhlyg fwyaf cyffredin a
phwysig, mae’n debyg.
Defnydd cyfredol y tir sydd wedi ei glustnodi i’w goedwigo yw
amaethyddiaeth. Felly, y gost cyfle yw’r llif incwm net yn y
dyfodol2 a fyddai’n deillio o gynhyrchiant amaethyddol dros
hyd y buddsoddiad coedwigaeth. Amcangyfrifir hyn gan
ddefnyddio’r elw net blynyddol ar gyfer y fenter amaethyddol3
a’r fformiwla i gyfrifo gwerth presennol yr incwm cylchol
(Blwch 3).

Mae’r cymarebau cost a budd ar gyfer yr enghreifftiau o
goedwigo ar dir uchel a thir isel (gweler Gwerthusiad Ariannol
o Brojectau Coedwigo - Camau Sylfaenol) i’w gweld yn Nhabl 3.
Mae gwerth presennol costau, taliadau grant ac incwm o goed
a gwerth presennol gwerthiannau carbon yn dod o’r llif arian
wedi ei ddisgowntio a sefydlwyd yn flaenorol ar gyfer yr
enghreifftiau hyn (gweler Gwerthuso Projectau Coedwigo yn
Ariannol - Camau Sylfaenol a Refeniw o Fentrau Coedwigaeth).
Costau cyfle tybiedig y tir yw incwm amaethyddol a gollir o
bori defaid.

Tabl 3: Cymhareb cost a budd y ddwy enghraifft o opsiynau coedwigo gan
ddefnyddio cyfradd ddisgownt o 3%
Blwyddyn

Disgrifiad

Opsiwn conwydd ar dir uchel

Costau
1-4
1-40
1-50
1-12
2
40
50

Ffensio, paratoi’r tir, plannu, chwynnu a phlannu coed yn
lle coed newydd sydd wedi marw
Costau cyfle tir (incwm amaethyddol a gollwyd)
Costau cyfle tir (incwm amaethyddol a gollwyd)
Ffensio, plannu, cynnal a chadw a thaliad premiwm1
Refeniw o werthiannau carbon2
Refeniw coed o brif gnwd (yr opsiwn tir isel)1
Refeniw coed o brif gnwd (yr opsiwn tir uchel) 1

Summary
Total present value of benefits
Total present value of costs
Benefit-cost ratio

Buddion

8,675
3,602

Opsiwn conwydd ar dir isel

Costau

Buddion

8,675
9,194
1,366

6,472

9,194
1,237
2,658

2,378
Upland conifer option
12,938
12,277
1.05

Lowland conifer option
13,089
15,147
0.86

1
Cymerir gwerth presennol costau a thaliadau grant o’r llif arian wedi ei ddisgowntio yn Nodyn Canllaw un. Am esboniad o’r costau hyn,
darllenwch y nodyn hwnnw.
2
Cyfrifir gwerth presennol refeniw gan ddefnyddio’r fformiwla canlynol: PV = [gwerth refeniw neu gost yn y dyfodol] / [(cyfradd wedi ei
ddisgowntio 1 + wedi ei fynegi fel rhif degol) ^ blwyddyn i’r dyfodol].
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Canllawiau Ymarferol a Chyngor
Yn y nodyn canllaw hwn, rydym wedi cyflwyno rhai dulliau
amgen y gellir eu defnyddio wrth werthuso penderfyniad
i fuddsoddi mewn project coedwigo. Mae’r dulliau hyn yn
caniatáu i dirfeddianwyr gymharu coedwigaeth ag
amaethyddiaeth a chynnwys colled incwm amaethyddol
mewn gwerthusiadau ariannol.
Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn gymorth i chi ymgymryd
â diwydrwydd dyladwy rhagarweiniol wrth ystyried a ddylid
dechrau 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 Rhoi cyfrif am amser
05 Dulliau amgen i wneud gwerthusiad ariannol o
goedwigaeth
06 Ymgorffori Ansicrwydd a Risg
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