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  1. Jatorri publikoko diru-sarrerak 8.176.212,24
      a) Funtzionamendu gastuentarako urteko dirulaguntzak 2.473.630,12
      b) Ezohiko dirulaguntzak
      c) Talde instituzionalen ekarpenak 5.667.452,58
      d) Segurtasun gastuetarako diru laguntzei egotzitakoa 35.129,54
      e) Ekitaldiko emaitzei egotzitako beste dirulaguntza batzuk
  2. Jatorri pribatuko diru sarrerak 5.636.379,39
      a) Alderdikide, kide eta alderdizaleen sarrerak 3.333.335,10
           a.1) Alderdien kuotak 1.277.790,80
           a.2) Kargu publikoen ekarpenak 2.055.544,30
           a.3) Alderdikide, kide eta alderdizaleen beste ekarpen batzuk
      b) Ekiatldiko dohaintzak eta ondareak 13.878,36
            b.1) Ekitaldiko dohaintzak eta ondareak 7.339,00
            b.2) Ekitaldiko emaitzei egotzitako dohaintzak eta ondareak 6.539,36
      c) Gehiegiizko horniketa
     d) Jaruderatik eratorritako beste sarrerak 2.289.165,93

  A) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAGATIK SARRERAK (1+2) 13.812.591,63

  3. Langileri gastuak -2.695.815,47
     a) Soldata eta antzekoak -1.946.949,69
     b) Gizarte zamak -748.865,78
  4. Jardueratik eratorritako beste gastuak -7.073.534,27
     a) Kanpu zerbitzuak -6.857.754,91
     b) Tributuak -174.847,17
     c) Zuzkiduren galera, narriatze eta aldaketak -40.932,19
     d) Izakinen zuzkidura eta aldaketak
     e) Ohiko kudeaketako beste guastuak
  5. Ibilgetuaren amortizazioa -1.868.275,80

  B) JARDUERA ARRUNTAREN KUDEAKETA  GASTUAK (3+4+5) -11.637.625,54

  I. JARDUERA ARRUNTAREN EMAITZA (A+B) 2.174.966,09

  6. Ibilgetuaren narriatze eta besterentzearen emaitza 676.728,96
     a) Narriatze eta galerak
     b) Emaitza besterentzeetatik eta beste batzuetatik eratorritakoak 676.728,96
  7. Inkautatutako ondasun eta eskubideak berreskuratzea (43/1998 Legea) 0,00
     a) Diruz konpentsatutakoa 0,00
     b) Ondare ekitaldiaren emaitzei egotzitako ondasun higiezinak eta ondare eskubideak 0,00

II. HAUTESKUNDE JARDUERAZ KANPOKO EMAITZA (I+6+7) 2.851.695,05

  8. Hauteskundeetako jatorri publikoko dirulaguntzak 0,00
     a) Hauteskunde emiatzetatik eratorritako dirulaguntzak
     b) Hauteskunde bidalketarako dirulaguntzak
  9. Jatorri pribatuko hauteskunde sarrerak 0,00
  10. Hauteskunde gastuak 0,00
     a) Hauteskunde jarduerako gastuak
     b) Hauteskunde bidalketa gastuak

  III. HAUTESKUNDE JARDUERAKO EMAITZAK (8+9+10) 0,00

  11. Sarrera finantzarioak 16.275,85
  12. Gastu finantzarioak -232.175,36
     a) Jarduera arruntekoak
     b) Hauteskunde jarduerakoak
  13. Finantza inbertsioak besterentzetik eratorritako narriatze eta emaitza -301.453,11
      a) Narriatze eta galerak -197.924,11
      b) Emaitza besterentzeetatik eta besteetatik eratorritako emaitzak -103.529,00

  IV. EMAITZA FINANTZARIOAK (11+12+13) -517.352,62

  V. ZERGAK BAINO LEHENAGOKO EMAITZAK (II+III+IV) 2.334.342,43

  14.Etekinen gaineko zergak

  VI. EKITALDIKO EMAITZA (V+14) 2.334.342,43

* 2017 ekitaldiko finantza egoerak ez dira alderagarriak, bateratasun maila osoan (uri erakundeak barne) 
lehen ekitaldia direlako.
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