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Báo cáo
tài chính
thường niên

Năm tài chính kết thúc vào ngày 30
tháng 6 năm 2017
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Lời chào hỏi:
Chúng tôi rất vui mừng được gởi tới các bạn về “Bản phố biến báo cáo tài
chánh thường niên của thành phố Portland” cho giai đoạn kết thúc vào
ngày 30 tháng 6 năm 2017. Chúng tôi hy vọng rằng với tài liệu này, cùng với
thông tin tài chính khác cũa thành phố, sẽ cung cấp cho bạn một sự hiểu
biết đầy đủ hơn về thành tích tài chính của thành phố.

Ken Rust
Giám đốc tài chính

Hồ Sơ Lý Lịch

K

en Rust là trưởng nhóm Tài
chính (CFO) cho Thành Phố
Portland và Giám đốc Văn phòng
Doanh thu và Tài chính Dịch vụ
(BRFS). Ken đã phục vụ Thành
Phố trong suốt 20 năm vừa qua,
ngoài kinh nghiệm khu vực tư
nhân như một nhà tư vấn và cố
vấn cho nhà nước tiểu bang và
chính phủ địa phương. Là giám
đốc tài chính, Ken báo cáo trực
tiếp lên Giám đốc Hành chính của
Thành phố cũng như Thị trưởng
và Hội đồng Thành phố.
Là Giám đốc của BRFS, Ken giám
sát và điều khiển công việc của
sáu bộ phận: Kế Toán, Quản Lý
Nợ, Quản lý Trợ Cấp, Đấu thầu
Dịch Vụ, Doanh thu và Ngân khố.
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Tình hình tài chính năm 2016-17 của Thành phố vẫn vững mạnh vì nền kinh
tế địa phương tiếp tục mở rộng. Quỹ chung của Thành phố đã thặng dư
được khoảng 21,6 triệu đô-la trong ngân quỹ hàng năm và 32,1 triệu đô la
trong quỹ ngắn hạn để phân bổ cho các chương trình mới và hiện tại. Tuy
nhiên, do các cam kết hiện có liên quan đến dịch vụ nhà ở và thanh toán
hợp đồng lao động Các văn phòng của thành phố phải nộp ngân sách giảm
chi để tài trợ cho các chương trình hiện có và gia tăng đầu tư vào các vấn đề
ưu tiên của Hội đồng Thành phố: người vô gia cư, nhà ở giá rẻ, và cơ sở hạ
tầng.
Đường hướng của Thành phố đối với việc lập ngân sách một cách cẩn thận,
tuân thủ các nguyên tắc và chính sách về quản lý tài chính, thận trọng trong
các quyết định tài chánh giúp đảm bảo cả tình trạng tài chánh bền vững của
thành phố. Điều này được chứng minh qua sự xếp hạng tín dụng rất cao của
Thành phố “Aaa” trong hơn 40 năm.
Thành phố tiếp tục đầu tư vào các cơ sở hạ tầng công cộng để phục vụ
thành phố Portland càng ngày càng phát triển. Tuy nhiên, theo các quy tắc
kế toán thông thường, giá trị cơ sở hạ tầng đó không gồm các lợi ích cho
môi trường do các cơ sở đó tạo ra. Bản Báo cáo này trình bày một số “các
phúc lợi” vượt giá trị tiền bạc. Thành phố muốn càng ngày càng xây dựng
các cơ sở hạ tầng bền bỉ như vậy giá trị của những khoản đầu tư này vượt
quá giá thành của các khoản đầu tư đó và giúp tình trạng tài chính của
thành phố vững mạnh lâu bền và một cộng đồng sung túc hơn .

Trân trọng,

Kenneth L. Rust
Giám đốc tài chính

Thông báo từ Controller Xin chào và cảm ơn bạn đã quan tâm đến báo cáo này!
Báo cáo tài chính Thường niên của chúng tôi (PAFR) cho năm tài chính
kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 do Phòng Kế toán của Cục
Doanh thu và Dịch vụ Tài chính (BRFS) tường trình để cung cấp cho bạn
những thông tin quan trọng về tình hình tài chính của Thành phố một
cách giản dị và dễ hiểu. Dữ liệu tài chính được lấy từ Bản Báo Cáo Toàn
diện tài chính CAFR) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6
năm 2017, được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập và cung
cấp nhiều chi tiết hơn về tình trạng tài chính của Portland. Cả hai báo
cáo đều có thể tìm thấy trên trang web của Thành Phố Portland về
BRFS tại: https://www.portlandoregon.gov/omf/26053
Điều quan trọng cần lưu ý là dữ liệu tài chính trong báo cáo này chưa
được kiểm tra, bao gồm thông tin riêng về chính phủ chính và không
được trình bày theo các nguyên tắc kế toán được chấp Theo GAAP. Điều
này có nghĩa là nó loại trừ các đơn vị thấp nhỏ của Thành phố (ví dụ
Prosper Portland) và thông tin về quỹ uỷ thác. PAFR trình bày tình trạng
tài chính của Portland ở dạng tập trung cao và không bao gồm tất cả
các tuyên bố và tiết lộ thông tin đòi hỏi bởi GAAP.
Như bạn có thể thấy dưới đây, ngày 30 tháng 6 năm 2016, PAFR là bản
báo cáo đầu tiên của thành phố Portland, đã được gửi tới Hiệp hội các
quan chức Tài chính Chính phủ (GFOA) và đã được giải thưởng xuất sắc.
Chúng tôi hy vọng bạn thích đọc báo cáo này, và thấy nó thú vị và hữu
ích cho sự hiểu biết của bạn về
tài chính của thành phố. Chúng
tôi hoan nghênh các câu hỏi,
nhận xét và đề xuất của bạn để
cải tiến. Bạn có thể liên lạc với
Thành phố Portland, Văn phòng
Quản lý và Tài chính số 503-8235288.

Michelle R. Kirby, CPA
City Controller

Hồ Sơ Lý Lịch

M

ichelle Kirby là Portland City
Controller từ tháng 3 năm 2015.

Bà quản lý ba nhóm: kế toán, báo
cáo tài chính, công việc kế toán
hằng ngày, và trách nhiệm huấn
luyện tài chính.
Bà Michelle có hơn 25 năm kinh
nghiệm phục vụ công cộng trong
lĩnh vực Dịch vụ Kế toán và Kiểm
toán.

Trân trọng,

Michelle R. Kirby, CPA
City Controller
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Nội dung
1 Thông điệp từ CFO
2 Thông điệp từ Controller
4 Giới thiệu
5 Sơ đồ tổ chức
6 Báo cáo Tóm tắt về Sỡ hữu Ròng
7 Báo cáo hoạt động
8 Thu nhập và Chi phí
9 Quỹ chung
10 Ngân sách chung cho Ngân sách

so với Thực tế

11-12 Tài sản
13 Nợ Dài Hạn
14 Quỹ Hưu Trí
15 Các con số
16 Tài Chánh thành phố bền vững
17-18 Một hướng tiến
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Thành phố Portland

T

hành phố bao gồm một diện tích khoảng 145
dặm vuông ở Tây Bắc Oregon. Với dân số ước
lượng là 639,863, Portland là thành phố lớn thứ 26
ở Hoa Kỳ.
Thành phố chảy dài theo sông Willamette ở ngã
ba sông Columbia, Thành phố là trung tâm thương
mại, công nghiệp, giao thông vận tải, tài chính và
dịch vụ cho một khu đô thị với hơn hai triệu người.
Thành phố Portland là thành phố lớn nhất ở quận
Multnomah trong tiểu bang Oregon , và lớn thứ hai
ở Tây Bắc Thái Bình Dương.
Khí hậu của khu vực được đánh dấu bởi ấm áp, mùa
hè nóng, khô và mùa đông lạnh, mưa. Khí hậu này
lý tưởng cho việc trồng hoa hồng và trong hơn một
thế kỷ, Portland được biết đến như là “Thành phố
Hoa hồng”.

Những người hâm mộ Portland Timbers tại Providence Park

Cơ cấu chính quyền thành phố
Thành phố được thành lập vào năm 1851. Hiến
Chương Thành Phố là luật cơ bản mà Thành Phố
hoạt động và chỉ có thể được sửa đổi bằng cách bỏ
phiếu của người dân.
Năm 1913, một hình thức sửa đổi của chính phủ đã
được tạo ra, rất hiếm cho các thành phố lớn như
Portland.
Thị trưởng và bốn Ủy viên hành động như các nhà
lập pháp và quản trị viên. Họ có trách nhiệm ban
hành luật của thành phố, thực thi luật thành phố, và
điều hành các văn phòng dưới sự giám sát của họ.
Thị trưởng chỉ định các văn phòng cho từng Ủy viên.
Họ được bầu vào đại đa số đến nhiệm kỳ bốn năm.
Kiểm toán viên Thành phố cũng được bầu và được
yêu cầu bởi Hiến Chương để trở thành Kiểm toán
Công Chức, Kiểm toán viên Nội bộ được Chứng
nhận hoặc Kế toán Quản lý Có Chứng nhận.
Kiểm toán viên chịu trách nhiệm trực tiếp với cử tri
của Portland và chịu trách nhiệm quản lý cuộc kiểm
toán tài chính hàng năm của Thành phố, theo yêu
cầu của City Charter.
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Thành phố của
Ban,
Chính phủ của bạn

Portland
Viên chức dân cử

Thị trưởng
Ted Wheeler

Ủy viên
Chloe Eudaly

Ủy viên
Nick Fish

Ủy viên
Amanda Fritz

Ủy viên
Dan Saltzman

Giao thông & Đậu
xe

Kế hoạch & Phát
triển Cộng đồng

Dịch vụ Công Dân,
và Cộng đồng

An toàn công cộng

26
Văn phòng
thành phố

Các hoạt động
khác

Tiện ích
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Quản trị / Hỗ trợ
Dịch vụ

Công viên & Giải trí

Kiểm toán
viên
Mary
Hull Caballero

Báo cáo Tóm tắt về Sỡ hữu Ròng
Nó được gọi là Bảng cân đối kế toán, và mặc dù tên
của báo cáo này đã thay đổi thành “Báo cáo về vị trí
ròng”, phương trình kế toán cũng đã trải qua một
sự chuyển đổi nhẹ: Tài sản + Trì hoãn Dòng chảy
ra - Nợ phải trả - Dòng tiền gửi bị chậm = Sỡ hữu
ròng. Bản tuyên bố phản ánh tình hình tài chính
chung của tổ chức tại một thời điểm nhất định,
giống như một bản tóm tắt; và có thể phục vụ như
là một thước đo hữu ích cho sức khỏe tài chính của
chính phủ.

Trong trường hợp Thành phố, tài sản và chi phí
trì hoãn của tài nguyên đã vượt quá khoản nợ và
doanh thu trả trước tới 945,17 triệu đô la vào cuối
năm tài chính 2017, tăng 25,56 triệu đô la hoặc
2,8% trong năm tài chính 2016 . Sự gia tăng
ở tài sản ròng chủ yếu là do tăng tỷ lệ được chấp
thuận trong các hoạt động phục vụ công cộng của
thành phố, cũng như nhu cầu dịch vụ gia tăng.

Cho năm kết thúc ngày 30 tháng 6, (Hàng nghìn)		
						Tổng Chính phủ Chính
						

Năm 2017		

Năm 2016		

Thay đổi

Tài sản lưu động và các tài sản khác		

$1,649,050			

$1,472,935		

$176,115

6,575,490			

6,463,382		

112,108

Tổng tài sản				

8,224,540			

7,936,317

288,223

Lưu lượng Tài nguyên Rút ra		

740,885			

540,100

200,785

Nợ lưu động và các khoản nợ

454,494			

423,190

31,304

			

7,355,259			

7,050,484		

304,775

Tổng nợ phải trả			

7,809,753			

7,473,674

336,079

210,495			

83,128

127,367

$945,177			

$919,615

$25,562

Tài sản vốn

Nợ dài hạn

			

Khoản Tài nguyên Rút k

Tổng tài sản ròng			

“Triển Hạn Nguồn Thu/ Chi, là tài khoản nhận hoặc trả trước
cho thời gian qui định trong tương lai không ảnh hưởng
đến tài sản hay nợ sẳn có, và cũng không phải là thu nhập
hay chị tiêu hiện tại. Trả trước hay Nhận trước thời gian qui
định được coi như nguồn tài chánh chi thu của một chánh
phủ trong năm hiện tại nhưng liên quan đến tài chánh trong
tương lai như tiền hưu bổng của nhân viên. “

Bạn có biết
không?
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B

áo cáo kết quả hoạt động

Báo cáo hoạt động là một trong những báo cáo tài
chính chủ yếu của chính phủ. Báo cáo này được ban
hành thay vì báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp vì lợi nhuận. Báo cáo hoạt động
tập trung vào toàn bộ tổ chức và báo cáo doanh
thu được nhận như thuế, phí dịch vụ, trợ cấp và thu
nhập đầu tư. Chi phí được báo cáo cho các chức
năng chính như an toàn công cộng, giao thông vận
tải, phát triển cộng đồng cùng với nhiều chức năng
khác của Thành phố.

Kết quả hoạt động được cải thiện trong năm tài
chính 2017, bằng 174,7 triệu đô la hơn với trong
năm tài chính trước. Sự gia tăng đó là do tăng tỷ
lệ được chấp thuận đối với hoạt động cấp nước
và môi trường cũng như gia tăng doanh thu thuế
tài sản. Sự mở rộng kinh tế đã góp phần gia tăng
doanh thu thuế tài sản khi giá trị định giá của bất
động sản tăng lên 1,9 tỷ USD trong năm 2017. Nhu
cầu xây dựng cũng tăng lên dẫn đến tăng lệ phí
giấy phép và đánh giá.

Trong những năm kết thúc ngày 30 tháng 6, (Hàng nghìn)			
							Tổng Chính phủ Chính
						
Năm 2017
Năm 2016		

Thay đổi

Thu nhập					 $2,006,938			$1,844,731		 $162,207
Chi phí 				

1,981,376			

1,993,889		

(12,513)

Thay đổi trong vốn chủ sở hữu		

25,562			

(149,158)

174,720

Vốn chủ sở hữu - Bắt đầu			

919,615			

1,068,773

(149,158)

Vốn chủ sở hữu - Kết thúc			

$945,177			

$919,615

$25,562

“Trong khi dịch vụ dân số và
kinh tế gia tăng,thì lượng khí
thải carbon từ các hoạt động
ở thành phố giảm xuống
17% so với mức năm 2006”
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Bạn có biết
không?

Thu nhập & Chi phí

T

hành phố tiếp nhận và thu thập doanh
thu từ nhiều nguồn khác nhau. Các khoản
thu nhập của chương trình thu được từ chính
chương trình hoặc tài trợ, và tài trợ cho các
chương trình và chức năng của mình. Các
khoản thu nhập chủ yếu bao gồm thuế và thu
nhập từ đầu tư và có sẵn để sử dụng cho bất
kỳ chương trình hoặc chức năng nào, trừ khi
chúng bị hạn chế bởi luật pháp.

với nhu cầu gia tăng. Tổng thu nhập tăng 50,29
triệu đô la, do sự bùng nổ kinh tế tại khu vực
Portland. Gia tăng giá trị bất động sản và công
trình mới đã kết hợp để tăng doanh thu thuế
cho Thành phố lên 37,31 triệu đô la trong năm
tài chính.

Trong năm 2017, chi tiêu đã đạt 1,98 tỷ USD,
giảm so với năm trước là 12,5 triệu USD. Các
hoạt động kinh doanh đã giảm 28,17 triệu đô
la trong chi tiêu vì giảm tiền lương và trong
các dịch vụ môi trường và nước, và phản ánh sự
Trong năm 2017, tổng doanh thu là 2,01 tỷ đô
biến động của chi phí hưu trí. Chi phí hưu bổng
la. Doanh thu của chương trình tăng 111,92
đã tăng đột biến trong năm TK 2016, kết quả
triệu đô la, trong đó phí cho dịch vụ tăng 98,14 từ một quyết định của tòa án đã làm tăng trách
triệu đô la trong năm tài chính 2016. Sự gia
nhiệm hưu trí của Thành phố và các chi phí có
tăng này chủ yếu do tăng tỷ lệ được chấp thuận liên quan. Sự sụt giảm rõ ràng trong năm tài
cho hoạt động cấp nước và môi trường cùng
chính 2017 chỉ đơn giản
là kết quả so sánh năm
cho những năm kết thúc ngày 30 tháng 6, (Hàng nghìn)
tài chính 2016, tăng đột
			
Tổng Chính phủ Chính
					
Năm 2017
Năm 2016
Thay đổi
biến. Tuy nhiên, lương
Thu nhập:
hưu chi phí tiếp tục xu
Thu nhập của Chương trình:
Phí dịch vụ
$1,121,762
$1,023,620
$98,142
hướng tăng lên và là điều
Kinh phí hoạt động & Đóng góp
130,202
154,757
(24,555)
mà Thành phố đang theo
vốn tài trợ & đóng góp
118,771
80,441
38,330
dõi chặt chẽ.
Tổng thu:
Thuế tài sản
Thuế cho thuê
Doanh thu Khác
Thu nhập đầu tư

Tổng doanh thu
Chi phí:
Các hoạt động của Chính phủ:
An toàn công cộng
Công viên, Giải trí & Văn hóa
Phát triển cộng đồng
Giao thông công cộng
Lập pháp / Quản lý / Hỗ trợ Dịch vụ
Lãi suất đối với nợ dài hạn
Các chi phí khác
Các hoạt động kinh doanh:
Dịch vụ Môi trường
Thủy lợi
Thủy điện
Bãi đỗ xe
Sân Gôn Công cộng
Thể thao Ô tô
Cơ sở vật chất Spectator
Nhà ở
Tổng chi phí

537,143
50,783
24,081
24,196

500,072
50,543
10,246
25,052

37,071
240
13,835
(856)

2,006,938

1,844,731

162,207

662,030
107,883
290,457
319,449
129,284
47,225
290

675,620
109,511
258,644
321,615
128,137
46,848
589

(13,590)
(1,628)
31,813
(2,166)
1,147
377
(299)

247,437
145,141
1,447
8,333
9,486
1,556
11,358
-

271,877
149,291
1,685
8,084
10,857
1,856
8,541
734

(24,440)
(4,150)
(238)
249
(1,371)
(300)
2,817
(734)

1,981,376

1,993,889

(12,513)

25,562

(149,158)

174,720

Vốn chủ sở hữu - Bắt đầu

919,615

1,068,773

(149,158)

Vốn chủ sở hữu - Kết thúc

$945,177

$919,615

$25,562

Thay đổi trong vốn chủ sở hữu

Sự bù đắp cho sự sụt
giảm này đến từ các
chương trình phát triển
cộng đồng, với chi phí
tăng lên $31,81 triệu đô
la. Tình trạng khẩn cấp
về nhà ở trên toàn thành
phố yêu cầu tạo ra các
giải pháp để đáp ứng nhu
cầu ngày càng tăng về
nhà ở giá rẻ và giải quyết
khủng hoảng vô gia cư.
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Quỹ chung là gì?
Quỹ chung là quỹ hoạt động chính của Thành
phố và nó hỗ trợ công việc hằng ngày của nhiều
dịch vụ chính yếu của Thành phố. như là an toàn
công cộng, phát triển cộng đồng, và công viên
giải trí đó là tất cả các ví dụ về các dịch vụ được
cung cấp qua các nguồn Quỹ chung.
Quỹ Chung tài khoản cho các nguồn lực mà
không có những giới hạn cụ thể và được có sẵn
cho chi tiêu hoạt động không nằm trong trong
một quỹ cụ thể. Vì nó bao gồm cho các hoạt
động chung, đó là quỹ của chính phủ thiết yếu
nhất. Mỗi đơn vị chính phủ có một quỹ chung.
Thu nhập: Nguồn thu nhập lớn nhất cho Quỹ
Chung đến từ thuế bất động sản, chiếm 50%
tổng thu nhập của Quỹ Chung. Giấy phép và
phí là nguồn thu lớn thứ hai và chiếm 29% tổng
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doanh thu. Cả thuế tài sản, giấy phép và lệ phí
đều tăng đáng kể trong năm 2017 do giá trị
bất động sản tăng và sự tăng trưởng mạnh mẽ
trong ngành xây dựng.
Chi phí: An toàn công cộng là chương trình lớn
nhất được tài trợ bởi Quỹ Tổng Quát về chi tiêu,
nó chiếm 66% chi phí Quỹ Toàn cầu. Những chi
phí này cung cấp hoạt động của Quỹ Cảnh sát,
Phòng Cháy và Truyền thông Khẩn cấp để đảm
bảo sự an toàn của cộng đồng Portland. Công
viên, Giải trí và Văn hoá là chương trình được cấp
từ Quỹ Chung lớn thứ hai, nhưng nhỏ hơn nhiều;
tổng cộng 13% chi tiêu. Cả hai chương trình đều
tăng lên khiêm tốn trong năm 2017 do hoạt
động bình thường.
Ngân sách khu vực công, phải được chấp thuận
qua cơ quan lập pháp, cũng như có tác dụng
kiểm soát quản lý và thường ắp đặt hạn chế

pháp lý trong việc chỉ tiêu. Ngân sách của toàn
quỹ chung phần lớn gồm có quỷ tuỳ chọn. Thị
Trường và Hội Đồng thành phố có thể phân phối
ngân quỹ cho các chương trình và dịch vụ ở bất
cứ khu vực nào. Nói một cách khác, nó ít có hạn
chế trong sự phồn bổ của những tài nguyên này.
Quỷ tuỳ chọn là số quỷ có thể sử dụng theo
quyết định của ban quản trị và có thể thay đổi
năm này sang năm khác. Giống như một trương
mục ngân phiếu của bạn. Số tiền còn lại trong
trương mục sau khi thanh toán tiền nhà, tiền
thuê nhà hoặc tiền điện. Nó cũng giống như là
tiền quỹ chung của chính phủ. Bạn có thể dùng
số tiền đó để trả tùy theo ý bạn. Bạn có thể có
nhiệm vụ hoặc kế hoạch trong chương mục của
bạn. Như là mua một món đồ đặc biệt.

Tương tự như vậy, Hội đồng Thành phố có thể có
những chương trình đang diễn ra như cảnh sát
hoặc các chương trình công viên mà họ muốn
tài trợ hoặc mua hàng đặc biệt một lần mà họ
muốn. Nhưng, cũng giống như bạn, Hội đồng
chỉ có thể làm những việc này với các quỹ tùy ý
của Quỹ Toàn cầu. Các quỹ chung được sử dụng
để hỗ trợ các dịch vụ của Thành phố như cảnh
sát, hỏa hoạn và công viên, cũng như quy hoạch,
phát triển cộng đồng và các dịch vụ hỗ trợ hành
chính.

Năm tài chính 2017 Ngân sách chung so với thực tế (Hàng nghìn)

Thu nhập

$269,688
$263,368

Thuế
$213,377
$196,771

Giấy phép và giấy cho phép
$25,629
$25,142

Phí dịch vụ
Hóa đơn sang các quỹ khác cho dịch vụ

$28,438
$30,561

Liên chính phủ

$28,767
$28,587
$4,515
$3,729

Doanh thu khác

$30,387
$30,678

Tổng số chuyển tiền từ các quỹ khác

Chi phí
$307,805

An toàn công cộng
$81,482
$87,290

Lập pháp / Quản lý / Hỗ trợ Dịch vụ

$318,207

$81,809
$83,520

Công viên, Giải trí & Văn hóa

$52,749
$54,428

Phát triển cộng đồng
$8,992
$9,188

Dịch vụ Nợ và Chi phí liên quan
$0

$50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000
Thực tế

Ngân sách
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Tài sản vốn

T

cộng cho các dịch vụ như cống rãnh, nước mưa,
nước uống, vận chuyển và giải trí do Thành phố
Portland hoặc các cơ quan công cộng khác sở hữu
và quản lý.

Phần lớn danh mục đầu tư tài sản vốn của Thành
phố bao gồm cơ sở hạ tầng hoặc “tài sản cầu cống”
với giá trị ròng là $4,81 tỷ đô la.

Các dự án vốn lớn có thể được tài trợ thông qua
tăng lớn lệ phí một lần, bằng cách tích lũy nguồn
lực trong một khoảng thời gian hoặc thông qua việc
sử dụng nợ dài hạn tài chính. Một cuộc thảo luận về
việc sử dụng tài chính nợ của Thành phố có thể được
tìm thấy ở trang 13.

hành phố sở hữu và đầu tư vào các tài sản vốn để
cung cấp các dịch vụ thiết yếu và nâng cao chất
lượng cuộc sống cho người dân. Đầu tư ròng của
Thành phố vào tài sản vốn, cho năm tài chính 2017,
là 6,58 tỷ đô la.

Tài sản xám

C

ơ sở hạ tầng xanh đã
được thiết kế, chẳng
hạn như các cơ sở thâm
nhập bề mặt thực vật
(ví dụ: các đường phố
xanh, mương lọc sinh
học, vườn mưa và
người trồng) và các
mái nhà sinh học giảm
bớt dòng chảy của
nước mưa bằng cách
cho phép nước thấm vào
mặt đất hoặc bay hơi.

Cách đơn giản nhất để xác định tài sản cầu cống,
theo một nghĩa chung, là xây dựng tài sản được
xây dựng trên,hoặc dưới đất. Bao gồm các cây cầu,
đường xá, đường nước và cống và đèn chiếu sáng
đường phố. Tài sản cầu cống cung cấp mức dịch vụ
cao nhất khi chúng được mới mẻ. Theo thời gian,
các tài sản này giảm giá trị và đòi hỏi phải sửa chữa,
phục hồi hoặc thay thế để tiếp tục cung cấp cùng
một mức độ dịch vụ.
Phần lớn các cơ sở hạ tầng cầu cống phục vụ công

Tài sản Xanh (Tài sản
thiên nhiên)

TÀI SẢN VỐN RÒNG NĂM 2017 (HÀNG NGHÌN)
Tài sản vô hình

$81,851

Cải tiến

$127,954

Trang thiết bị

$154,485

Đất đai

$345,545

Các tòa nhà

$435,825

Đang xây dựng

$623,580

Cơ sở hạ tầng

$4,806,250
$-
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Thành phố Portland đã đầu
tư vào hai cơ sở hạ tầng thiên
nhiên và thiết kế, để cung cấp
dịch vụ cho những người dân
và những doanh nghiệp cư ngụ
tại Portland hơn hai thập niên
này. Cách đơn giản nhất để xác
định cơ sở hạ tầng thiên nhiên
là tài sản tự nhiên cũng chiếm
đất. Cơ sở hạ tầng thiên nhiên
sử dụng các quy trình tự nhiên,
hệ thống hoặc các tính năng để
cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ
tầng truyền thống.
Chúng có thể được phân nhóm

thành các loại, cũng giống như cơ sở hạ tầng cầu
cống. Công viên và vườn công cộng, đầm lầy, vùng
ngập, đồng cỏ, cây xanh và vườn cộng đồng là
những ví dụ về cơ sở hạ tầng thiên nhiên.

Portland có một ví dụ điển hình về hiện tượng này
ở Forest Park. Giá trị thị trường của Công viên Rừng
nằm ở giá trị của mảnh đất và số người sẵn sàng
mua nó cho mục đích phát triển. Tuy nhiên, giá trị lợi
ích của hệ sinh thái như hấp thụ cácbon, lọc không
khí, đa dạng sinh học, cùng với các cơ hội giải trí
không được tính đến trong định giá thị trường này.
Do đó, tổng giá trị kinh tế xã hội của Công viên Rừng
là bị đánh giá thấp đáng kể.

Các tài sản cơ sở hạ tầng xanh là vốn có khác với tài
sản cơ sở hạ tầng màu xám trong khuôn khổ kế toán
thành phố không cho phép Thành phố ghi lại đầy đủ
giá trị của tài sản cơ sở hạ tầng xanh. Chỗ thiếu sót
này dẫn đến một bức tranh chưa đầy đủ về thành
ác công viên cộng đồng và
phố tài sản và tình trạng tài chính, và hạn chế Khả
khu vực thiên nhiên của
năng của thành phố để tài trợ đầu tư vào cây xanh
thành phố mở rộng các cơ
hội giải trí cho người dân
cơ sở hạ tầng.

C

Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Chính phủ (GASB) đặt
kế toán chuẩn thủ tục cho chính quyền tiểu bang
và địa phương. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không
bao gồm hướng dẫn đầy đủ về tài sản cơ sở hạ tầng
xanh. Ví dụ, tiêu chuẩn GASB yêu cầu chính quyền
thành phố phải định giá đất dựa trên giá mua lịch
sử của nó. Giá này không phản ánh giá trị thị trường
hiện tại, hoặc giá trị của tài sản đất đó trong việc
cung cấp cơ sở hạ tầng hoặc các dịch vụ khác. Ngoài
ra, các tiêu chuẩn không bao gồm các phương pháp
để tính toán cho các tài sản cơ sở hạ tầng xanh nhỏ
hơn và phân tán như cây sậy hoặc cây cối. Nhiều lợi
ích và dịch vụ được cung cấp bởi cơ sở hạ tầng xanh
không được nắm bắt bởi các giao dịch thị trường và
do đó sẽ phải được xấp xỉ bằng các phương pháp
thay thế.

và du khách. Những tài
sản thiên nhiên này được
bổ sung bằng nhiều tài
sản đường cống, bao gồm
các tuyến đường mòn,
trung tâm cộng đồng, hồ
bơi và các khu vực cơ sở giải
trí khác .

Cơ sở hạ tầng xanh giúp thành phố cung cấp các
dịch vụ công một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và
bền vững. Trong một số trường hợp, cơ sở hạ tầng
xanh tăng cường hệ thống sức chứa tổng thể, cho
phép thành phố cung cấp mức dịch vụ mong muốn
mà không cần xây dựng thêm cơ sở hạ tầng màu
xám. Ví dụ, các công trình xanh nước mưa - như các
đường phố thiên nhiên - quản lý nước mưa và giảm
sự cần thiết của các đường ống nhiều và lớn hơn.

L

ưu vực sông Bull Run là nguồn cung cấp nước chính của Portland. Nó bao
gồm 102 dặm vuông của phía đông đất được bảo vệ Portland trên sông
Sandy lưu vực sông Mt. Hood rừng quốc gia. Nước từ mưa và tuyết rơi trong
lưu vực đầu nguồn chảy vào sông Bull Run và các nhánh sông của nó. Sông
chảy vào hai hồ chứa, nơi chứa hơn 17 tỉ gallon nước.
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Nợ Dài Hạn

khác sang Đèn phát sáng (“ LEDs “).

T

rách nhiệm nợ dài hạn của Thành phố còn tồn tại
vào cuối năm tài chính 2017 là 7,36 tỷ đô la. Biểu
đồ dưới đây trình bày về sự phân tích các hạng mục
chính của các khoản
nợ này.
Quỹ lương hưu
dành cho đội viên
chữa cháy và cảnh
sát khuyết tật

TỔNG TRÁCH NHIỆM (THEO HÀNG NGHÌN)

$3,352,956

Trái phiếu
Trái phiếu xanh
Quỹ lương hưu
dành cho nhân
công

Vào năm 2015, Sở Giao thông vận tải Portland đã
khởi công dự án tiết kiệm năng lượng lớn nhất
Thành Phố, thay thế 45.000 trong số 55.000 đèn
đường của thành phố thành đèn LED. Một khi dự án
hoàn thành, Thành phố có thể mong đợi tiết kiệm
được 1,5 triệu đô la một năm
trong chi phí bảo trì và năng
lượng.

$3,093,346
$554,847
$339,650

Tiết kiệm trong năm tới sẽ
được sử dụng như một nguồn
thu nhập bền vững để bảo
trì ánh sáng đường phố, mua
năng lượng xanh, và để tài trợ
cho lượt nâng cấp tiếp theo
khoảng 20 năm nữa.

$14,460

Những khoản nợ
khác

Trái phiếu xanh
Chính quyền tiểu bang và địa phương phát hành
trái phiếu để chi trả cho các khoản vay lớn, đắt và
dài hạn các dự án vốn, như xây dựng cầu, bệnh viện,
trường học và cơ sở xử lí nước. Mặc dù các tiểu bang
và địa phương có thể, và đôi khi làm, trả tiền cho
vốn đầu tư có thu nhập hiện tại, vay vốn cho phép
họ mở rộng chi phí qua nhiều thế hệ. Những người
sử dụng cơ sở hạ tầng trong tương lai chịu một phần
chi phí nợ trong tương lai thông qua các khoản thuế,
phí hoặc lệ phí cầu đường cao hơn.
Ngày càng có nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm để
đầu tư vào các dự án có môi trường hoặc lợi ích
“xanh”. Ngoài các vấn đề về trái phiếu thông thường,
Thành phố ban hành “ Trái phiếu xanh “vào năm
2016. Trái phiếu được sử dụng để thanh toán số dư
trên đường tín dụng và cung cấp tiền mới để thanh
toán trực tiếp chi phí chuyển đổi đèn đường phố
của thành phố và các hệ thống chiếu sáng ngoài trời
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Các đèn LED đường phố mới
dễ dàng nhận diện được:
chúng chiếu một ánh sáng
sắc nét tương tự như ánh
trăng, không giống như ánh sáng màu vàng của
bóng đèn natri áp suất cao. Chúng cung cấp độ che
phủ tương tự để chiếu sáng các đường phố thành
phố như các đồ đạc cũ, đồng thời sử dụng một nửa
năng lượng của bóng đèn
natri áp suất cao. Chúng
cũng ngăn ngừa khoảng

10.500
tấn ô
nhiễm
carbon
mỗi năm.

Quỹ lương hưu

V

ào năm 2015, GASB yêu cầu các chính phủ báo
cáo trợ cấp hưu trí ròng trên bản báo cáo tài
chính. Nói chung, “trách nhiệm hưu trí ròng” là tổng
của tất cả các khoản thanh toán trợ cấp dự kiến sẽ
được chi trả trong suốt thời gian của người về hưu,
trừ các khoản đầu tư của hệ thống hưu trí, để trả
những chi phí đó.
Portland là thành phố duy nhất mà một trong các
kế hoạch lương hưu được báo cáo trên Báo cáo tài
sản ròng , được tài trợ bởi một khoản thuế đặc biệt.
Kế Hoạch cho Lính Cứu Hỏa và Cảnh sát đã về hưu
và khuyết tật (FPDR) được thành lập vì lợi ích của
các nhân viên và người nghỉ hưu của Sở Cảnh Sát
Portland và Portland Phòng Cháy và Cứu Hộ.

nhất, cấu trúc tài trợ là nợ đến đâu trả đến đó, có
nghĩa là thuế của thành phố chỉ tính các khoản thuế
cho các khoản trợ cấp về hưu và trợ cấp tàn tật khi
đến hạn. Tuy nhiên, nhân viên vẫn tiếp tục nhận
được lợi ích mỗi tháng.
Thứ hai, theo các quy tắc kế toán GASB, Thành phố
phải báo cáo toàn bộ số lợi ích đã kiếm được như
một khoản nợ, nhưng không được tính tương tự
như khoản thuế đánh vào tài sản cố định. Nếu bạn
nghĩ bảng cân đối kế toán là mục tiêu, mục tiêu của
tổ chức là có tài sản lớn hơn nợ. Với khoản nợ lương
hưu lớn nằm ở phía bên chịu trách nhiệm và không
có tài sản thuế thu nhập về phía tài sản để cân đối
nó, nghĩa vụ đó sẽ được thanh toán vào sỡ hữu ròng
có sẵn.

Thuế suất cho mỗi Giá trị $ 1,000

Trong năm 2006, kế hoạch đã được đóng lại cho
các thành viên mới, và tất
Khoản Thuế của Kế Hoạch cho Lính Cứu Hỏa và Cảnh sát đã về hưu và
cả các nhân viên mới được
khuyết tật: Đo lường 5 Giá trị Giá trị Thực của Thị trường
$3.00
tuyển dụng bây giờ được
Phí Thuế Tối Đa $ 2.80
bù đắp theo kế hoạch nghỉ
$2.75
hưu Oregon PERS, cùng với
$2.50
tất cả nhân viên khác không
$2.60
tuyên thệ của thành phố. Để
$2.25
$2.27
biết thêm thông tin về PERS,
$2.00
vui lòng truy cập trang web:
http://www.oregon.gov/pers/
$1.75
$1.62

$1.50
FPDR được thành lập vào năm
$1.48
$1.37
$1.55
1942, và được tài trợ trên cơ sở
$1.30
$1.25
nợ đến đâu trả đến đó, với thu
$1.21
$1.14
$1.13
$1.00
nhập từ một khoản thuế đặc
biệt về tài sản. Thuế thu nhập
hiện hành là $ 1,10 * cho mỗi $
Năm tài chính
1,000 giá trị thị trường thực tế
Thuế suất Thực tế
Trường hợp tốt nhất
Trường hợp xấu nhất
chịu thuế. Mức thuế tối đa cho
phép là $ 2,80. Như được chỉ ra
trong biểu đồ, dựa trên phân tích tính toán độc lập,
* Tỷ lệ áp dụng khác với tỷ lệ thực tế được sử dụng trong kết quả tính toán do
thuế thu nhập có thể hoàn toàn chi trả các khoản trợ giảm thuế và trễ hạn.
cấp trong tương lai và lập kế hoạch chi tiêu trong rất
nhiều trường hợp.

Trách nhiệm pháp lý đối với quy ước BVPTR có một
tác động đáng kể lên tài sản ròng vì hai lý do. Thứ
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Người Dân Portland

Có 352 dặm của đường dành
cho xe đạp trong thành phố
Portland.

Có 52 khu vườn cộng đồng nằm
trên khắp thành phố, được phát
triển và hoạt động bởi các tình
nguyện viên và nhân viên Công
viên & Giải trí Portland, tổ chức
nhiều hoạt động.

9 thành phố tương tự

Tô Châu, Trung
Quốc

Sapporo, Nhật Bản

Ulsan, Hàn Quốc
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Ashkelon, Do Thái

Bologna, Ý

Guadalajara,
Mể Tây Cơ

Khabarovsk, Nga

Kaohsiung,
Đài Loan

Mutare, Zimbabwe

Để biết thêm thông tin về các thành phố tương tự của chúng
tôi, xin vui lòng truy cập:
www.portlandoregon.gov/sistercities

Vườn thí nghiệm Hoa
hồng Rose Park &
Recreation của Công
viên Portland có hơn
500 loại hoa hồng
khác nhau.

Portland có 70 cơ sở sản xuất
bia. Khoảng 31.000 người
Oregon đang trực tiếp
hoặc gián tiếp sử dụng
bởi ngành công nghiệp
sản xuất bia, đóng góp
4,49 tỷ đô la cho nền kinh
tế tiểu bang

Portland là một trong hai
thành phố ở Oregon có
một núi lửa ngừng hoạt
động (Mt. Tabor) trong
giới hạn thành phố của
nó, và chỉ một trong bốn
thành phố ở Hoa Kỳ.

Portland có 12 cây cầu bắc
qua sông Willamette, được
xây dựng trong suốt hơn
một thế kỷ từ năm 1908
đến năm 2016. Cầu St.
Johns phía trên được xây
dựng vào năm 1931.

Chính Quyền Thành Phố Bền Vững
“Năm 2015, Hội đồng thành phố Portland đã nhất trí
khẳng định lại cam kết của mình đối với bộ Nguyên
Tắc và Mục Tiêu Bền Vững bằng cách cập nhật lại chính
sách đầu tiên được thảo ra vào năm 1994.”

Mục Tiêu Năm 2030
Giảm phát thải cácbon trong các hoạt động của
thành phố 53% so với năm 2006-07
Tính đến năm tài chính 2014-15,
lượng khí thải từ hoạt
động của thành phố
thấp hơn 32% so với
mức năm tài chính
2006-07.

Giảm hoạt động sử dụng năng lượng trong
thành phố 2% hàng năm
Trong năm tài chính
2015-16, sử dụng năng
lượng tổng thể của
thành phố đã tăng lên
4,6% so với năm trước.

Giảm mức phát thải than Carbon của đoàn
xe Ô tô xuống 10% từ năm tài chính
2006-07
Trong vài năm tài chính
gần đây, phát thải từ
đội xe của thành phố
đã tăng lên 2% so với
mức năm tài chính
2006-07.

Phát triển và mua 100% toàn bộ Điện cho
Hoạt động Thành phố Từ nguồn năng
lượng tái tạo

Trong năm tài chính
2015-16, 100% lượng
điện được sử dụng
bởi các hoạt động
của Thành phố đến từ
năng lượng tái tạo tài
nguyên.

Khôi phục 90% chất thải từ hoạt động của
thành phố vào năm 2030

Trong năm tài chính
2015-16, tỷ lệ thu hồi
chất thải của thành
phố là 74%.

Mức sử dụng nước tương đương hoặc ít hơn so
với năm tài chính 2006-07
Trong năm tài chính
2006-07, các hoạt
động của thành phố
đã sử dụng khoảng
550 triệu gallon
nước. Kể từ đó, việc
sử dụng nước đã
giảm xuống một nửa, còn khoảng 260
triệu gallon mỗi năm.
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Con đường tiến về phía trước

Quận Multnomah
đã làm việc có hệ
Mặc dù vấn đề thách thức của biến đổi khí hậu là cấp thống để thực
bách hơn bao giờ hết, phản ứng của Portland không hiện các hành
động kể từ khi
phải là mới. Portland là thành phố đầu tiên ở Mỹ áp
dụng kế hoạch hành động về khí hậu vào năm 1993. thông qua. Hầu
như tất cả các
Năm 2015, Portland đã thông qua kế hoạch hành
hành động trong
động về khí hậu lần thứ tư và khẳng định lại mục
kế hoạch năm
tiêu giảm tổng lượng phát thải carbon địa phương
2015 đã được
xuống 80% dưới mức năm 1990 vào năm 2050.
tiến hành, với 142 (hoặc 83%) của những hành động
theo kế hoạch để hoàn thành vào năm 2020. Chín
Những khoản đầu tư đã giúp giảm phát thải carbon
hành động đã được hoàn thành, trong khi có 20
là những điều tương tự làm cho mọi người muốn
chưa bắt đầu, hoặc đang phải đối mặt với những trở
sống ở đây: tạo ra khu phố đi bộ với mua sắm, nhà
ngại để thực hiện.
hàng và công viên; đầu tư vào xe điện lưu thông, lề
đường đi bộ, đường xe đạp; bảo vệ và phục hồi các
Từ năm 1990, thành phố Portland đã tiếp nhận 33%
khu vực tự nhiên; và làm cho nhà cửa và công trình
số dân người và 24% việc làm trong khi lượng khí
của chúng ta hiệu quả hơn và thoải mái hơn .
thải than carbon giảm 41% trên cơ sở mỗi người.
Quỹ đạo này cho thấy rằng có thể giảm được lượng
Kế hoạch hành động về khí hậu xác định hơn 170
phát thải than carbon đáng kể trong khi đó tăng
hành động sẽ hoàn thành hoặc đáng kể đang được
trưởng kinh tế và dân số như dưới đây.
tiến hành vào năm 2020. Thành phố Portland và

Dân số và công việc tăng Lên, Than Thải Carbon giảm xuống
Phần Trăm thay đổi

Dân số
Số lượng việc làm
Than thải carbon
Phát thải carbon cho mỗi
người
Phát thải carbon cho mỗi
công việc
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Các nhà trong thành phố
Portland ngày nay sử dụng
năng lượng ít hơn 14 phần
trăm so với năm 1990. Cho
đến hôm nay hệ thống năng
lượng mặt trời ở Portland đã
tăng từ một chục đến 4.000
trong năm 2003. Portland có
hơn 180 tòa nhà thiên nhiên
được chứng nhận LEED

Hơn ba triệu cây và bụi cây mới đã
được trồng ở các vùng tự nhiên
của Portland từ năm 1996 thông
qua công tác tái phủ xanh của
thành phố, cải thiện chất lượng
không khí, sức khoẻ của các lưu
vực sông địa phương và giúp
làm mát môi trường đô thị.

“Bất kỳ cảm nghĩ nào cho tương lai
của thành phố cần phải thừa nhận
rằng biến đổi khí hậu là một trong
những vấn đề chính sách cấp bách
nhất của thời đại chúng ta và là
vấn đề toàn cầu mà chúng ta phải
đối mặt. Nó không chỉ là điều đe
dọa trong hành tinh của chúng
ta, nó cũng là chính sự tồn tại của
chúng ta. “
- Thị trưởng thành phố Portland
Ted Wheeler

Ngay cả khi dân số gia tăng
35%, thì xăng mỗi người
đã được bán ở Quận
Multnomah ít hơn 28 gallon
vào năm 2016 so với năm
1990.

Với việc bổ sung dịch vụ phân ủ phế
liệu hàng tuần và chuyển sang thu
gom rác thải mỗi tuần một lần
vào năm 2011, rác thải gia đình
đưa vào bãi chôn lấp đã giảm một
phần ba (33 phần trăm) và bộ sưu
tập các vật liệu làm phân ủ phế
liệu đã tăng hơn gấp đôi.
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Cục Doanh thu & Dịch vụ Tài chính
Phòng kế toán
1001 SW 5th Ave Ste 2200
Portland OR 97204
Điện thoại: 503-823-5288
In trên giấy tái chế 100% sau khi tiêu dùng
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