
FFAAIIRRPPOORRTT  PPUUBBLLIICC  LLIIBBRRAARRYY  

FFuunndd  BBaallaannccee  PPoolliiccyy  

  

PPuurrppoossee  ooff  FFuunndd  BBaallaannccee  

  

FFaaiirrppoorrtt  PPuubblliicc  LLiibbrraarryy  ((FFPPLL))  mmaaiinnttaaiinnss  rreesseerrvveess  iinn  aa  FFuunndd  BBaallaannccee  ttoo  ssuuppppoorrtt  aanndd  eennssuurree  iittss  

ooppeerraattiioonnaall  vviiaabbiilliittyy,,  sseerrvviiccee  pprroovviissiioonn  aanndd  ffiinnaanncciiaall  ssttaabbiilliittyy..  

  

FFuunndd  BBaallaannccee  ccaann  bbee  uusseedd  ffoorr  ppuurrppoosseess  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  

lliimmiitteedd  ttoo::  

  

  PPrroovviiddee  ccaasshh  ffllooww  ffoorr  ooppeerraattiioonnaall  nneeeeddss  

  PPrroovviiddee  ffuunnddss  ffoorr  eemmeerrggeennccyy  oorr  ootthheerr  uunnaannttiicciippaatteedd  nneeeeddss  

  MMeeeett  eemmppllooyyeeee  sseeppaarraattiioonn  ppaayy--oouutt  oobblliiggaattiioonnss  

  PPrroovviiddee  ffoorr  ffuuttuurree  ccaappiittaall  nneeeeddss  

  

CCaatteeggoorriieess  ooff  FFuunndd  BBaallaannccee  

  

TThhee  FFuunndd  BBaallaannccee  wwiillll  bbee  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriieess::  

  

  NNoonn--SSppeennddaabbllee  ––  iinncclluuddeess  aammoouunnttss  tthhaatt  ccaannnnoott  bbee  ssppeenntt  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  eeiitthheerr((aa))  nnoott  

iinn  aa  ssppeennddaabbllee  ffoorrmm  oorr  ((bb))  lleeggaallllyy  oorr  ccoonnttrraaccttuuaallllyy  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinnttaacctt  

  RReessttrriicctteedd  ––  iinncclluuddeess  aammoouunnttss  tthhaatt  ccaann  bbee  ssppeenntt  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  ppuurrppoossee  ssttiippuullaatteedd  

bbyy  eexxtteerrnnaall  rreessoouurrccee  pprroovviiddeerrss,,  oorr  tthhrroouugghh  eennaabblliinngg  lleeggiissllaattiioonn  

  CCoommmmiitttteedd  ––  iinncclluuddeess  aammoouunnttss  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  oonnllyy  ffoorr  tthhee  ssppeecciiffiicc  ppuurrppoosseess  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aa  ffoorrmmaall  aaccttiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..  AAmmoouunnttss  ccaann  oonnllyy  bbee  mmoovveedd  

ffrroomm  tthhee  ccaatteeggoorryy  bbyy  ffoorrmmaall  aaccttiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd..  

  AAssssiiggnneedd  ––  iinncclluuddeess  aammoouunnttss  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  uusseedd  bbyy  FFPPLL  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  ppuurrppoossee  bbuutt  ddoo  

nnoott  mmeeeett  tthhee  ccrriitteerriiaa  ttoo  bbee  ccllaassssiiffiieedd  aass  rreessttrriicctteedd  oorr  ccoommmmiitttteedd..  

  UUnnaassssiiggnneedd  ––  iinncclluuddeess  tthhee  rreessiidduuaall  aammoouunntt  nnoott  aallllooccaatteedd  ttoo  ootthheerr  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  

  

MMaaiinntteennaannccee  ooff  AAssssiiggnneedd  FFuunndd  BBaallaannccee  ffoorr  CCaasshh  FFllooww  NNeeeeddss  

  

TThhee  BBuuddggeett  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll,,  aass  ppaarrtt  ooff  iittss  aannnnuuaall  bbuuddggeett  pprroocceessss,,  rreevviieeww  tthhee  aammoouunntt  ooff  FFuunndd  

BBaallaannccee  nneeeeddeedd  ttoo  mmeeeett  uuppccoommiinngg  ccaasshh  ffllooww  nneeeeddss,,  aanndd  wwiillll  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  

BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  wwhheenn  cchhaannggeess  aarree  nneeeeddeedd  iinn  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ccaatteeggoorryy  ooff  rreesseerrvvee..  

  



MMeemmoorriiaall  aanndd  GGiifftt  FFuunndd  

  

PPeerriiooddiiccaallllyy,,  FFPPLL  rreecceeiivveess  pprriivvaattee  ddoonnaattiioonnss  tthhaatt  aarree  uusseedd  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  

TTrruusstteeeess  ffoorr  vvaarriioouuss  eennrriicchhmmeenntt  ppuurrcchhaasseess  oorr  aaccttiivviittiieess  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  lliibbrraarryy..  TThheessee  ffuunnddss  

wwiillll  bbee  sseeppaarraatteellyy  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  uusseedd  ffoorr  lliibbrraarryy  eennrriicchhmmeenntt  ppuurrppoosseess..  

  

RReeccoommmmeennddeedd  AAmmoouunntt  ooff  FFuunndd  BBaallaannccee  

  

WWhhiillee  iitt  iiss  pprruuddeenntt  aanndd  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aaddeeqquuaattee  rreesseerrvveess  iinn  ssuuppppoorrtt  ooff  tthhee  LLiibbrraarryy’’ss  

ooppeerraattiioonnss  aanndd  vviiaabbiilliittyy,,  iitt  iiss  nnoott  aapppprroopprriiaattee  oorr  iinntteennddeedd  tthhaatt  eexxcceessssiivvee  aammoouunnttss  ooff  ttaaxxppaayyeerr  

mmoonneeyyss  bbee  hheelldd  iinn  rreesseerrvvee..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ccaatteeggoorriiccaall  nneeeeddss  aarree  ttoo  bbee  pprroojjeecctteedd  aannnnuuaallllyy  iinn  

ccaallccuullaattiinngg  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  nneeeeddeedd  ffoorr  tthhee  LLiibbrraarryy’’ss  FFuunndd  BBaallaannccee..  

  

  CCaasshh  FFllooww  NNeeeeddss  

  UUpp  ttoo  2255%%  ooff  OOppeerraattiinngg  BBuuddggeett  

  PPrroojjeecctteedd  EEmmppllooyyeeee  SSeeppaarraattiioonn  PPaayyoouuttss  

  CCaappiittaall  NNeeeeddss  

  LLiibbrraarryy  EEnnrriicchhmmeenntt  

  

TThhee  BBuuddggeett  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  ppeerrffoorrmm  aa  FFuunndd  BBaallaannccee  aannaallyyssiiss  aannnnuuaallllyy  aanndd  mmaakkee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ffoorr  nneeeeddeedd  aaddjjuussttmmeennttss..    
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