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Presidentearen 
agurra

Joan den martxoan pandemia gure bizitze-
tan gurutzatu zenetik, Klubak eta Fundazioak 
ez diote lan egiteari utzi, oreka eta egonkor-
tasuna mantentzeko eta denboraldi-amaiera 
bakoitzean memoria honetan planteatzen 
diren proiektu guztiak (edo ia gehienak) 
aurrera eraman ahal izango direla bermatu 
ahal izateko. 

2016. urtean, Fundazioari garrantzi handia-
goa emateko helburua hartu genuen, gure 
gizartearen ispilu eta muturreko egoeretan 
beharrezko alertak martxan jartzeko gai den 
entzute-tresna bihur zedin. Aurten, inoiz 
baino gehiago, Fundazioak ongi jakin du 
bere lanean aitzindari izaten, entzuten eta 
COVID-19ak ekarritako normaltasun berri hau 
eraman ahal izateko hain beharrezkoak diren 
tresnak gure herriaren esku jartzen.

Pandemiak ukitutako taldeei laguntza eman 
nahian, bertako elkarteekin lankidetzan aritu 
eta zenbait ekintza jarri dira martxan, modu 
batera edo bestera arrisku handiena zutenei 
laguntza eman dietenak. Dagokion moduan 
jokatuko genuela espero dugu; hau da, ent-
zunez eta gure inguruko instituzio, erakunde 
eta elkarteei gure laguntza eskainiz. 

Memoria honetan, gainera, gure balioei 
eusteko eta gure erakundea eta ingurunea 
sustatzen jarraitzeko lan-ildoak eta egin 
beharreko bidea azaltzen ditugu. 

Klubaren 80. urtemuga da aurten, eta 
ageriko arrazoiak direla eta, ezin izan dugu 
ospatu nahi bezala. Urtemuga hau lorpen 
oso berezien denboraldi batean iritsi zaigu: 
besteak beste, emakumezkoen lehen 
taldea Lehen Mailara igo da. Harrotzen gaitu 
gure bi talde nagusiek, gizonezkoenak eta 
emakumezkoenak, kategoria nagusietan 
lehiatzea, zein berean. Horri esker, futbolare-
kin soilik lotuta ez dauden beste alderdi bat-
zuetan esku hartu dezakegu. Gizonezkoen 
eta emakumezkoen lehiaketa nagusietan 
ordezkaritza duen udalerri txikiena da Eibar, 
27.000 biztanle eskas izanik.

Gainera, lanean jarraitu dugu “Gure balioak 
eraikitzen” proiektua, Genuine Ligan ditugun 
kideen poza, eta gure harrobiaren eboluzioa 
finkatzeko. Memoria honen bidez ospatuko 
ditugu mugarri horiek guztiak.

Ez ditut aipatu gabe utzi nahi Fundazioarekin 
elkarlanean aritzen diren pertsona, erakunde 
eta elkarte guztiak. Mila esker haiei ere, es-
kaintzen diguten denborarengatik eta grina-
rengatik. Aurten, inoiz baino gehiago, haien 
lanari esker gauzatu dira jarraian aurkeztuko 
ditugun proiektuetako asko. 

Mila esker, jarraitu dezagun batera eta 
elkarrekin, Eibarren eta zuen alde.
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Patronatua
eta gobernua
Gobernua Patronatua

Fundazioak, bere gobernu egituran, 11 kidez osatutako Patronatu 
bat du. Gainera, 45 kidez osatutako kontsulta-organo bat du: Funda-
zioaren Batzorde Orokorra. Urtero biltzen dira, urteko kontu guztien, 
aurrekontuaren eta presidenteak erakundearen egoerari eta lan-ildo 
nagusiei buruz egindako txostenaren berri jasotzeko, gardentasu-
nezko jarduera batean.

Presidentea, Amaia Gorostiza

Presidenteordea, Mikel Larrañaga (SD Eibar taldearen kontseilaria 
2014tik 2017ra)

Fundazioaren zuzendaria, Elisa Mangado 

Fundazioaren Komunikazioko arduraduna, Arrate Fernández 

Patronoa, Jon Ander Ulazia (SD Eibarreko kontseilaria 2012tik eta kont-
seilari ordezkaria 2019tik)

Patronoa, Leire Barriuso (SD Eibarreko kontseilaria 2017tik)

Patronoa, Oscar Artetxe (SD Eibarreko Lehen Mailako jokalaria 
1990etik 2001era)

Patronoa, Ainhoa Alonso (SD Eibarreko Emakumezkoen Lehen Talde-
ko jokalaria 2004tik 2017ra)

Patronoa, Gergori Prieto (SD Eibarreko Administrazio, Finantza eta 
Giza Baliabideen zuzendaria) 

Patronoa, Jesús Gutiérrez (historialaria, idazlea eta kirol-teknikaria 
Gipuzkoako Foru Aldundian)

Patronoa, Jorge Rubio (Mandiola Laguntaldearen presidentea)
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Egitura

 SD Eibar Fundazioak Klubaren zerbitzura dihardu, eta haren gizarte-la-
naz arduratzen da, alor hauetan:

 • Lurraldeko kirolaren, kulturaren, hezkuntzaren eta  
 ingurumenaren alorreko proiektu sozialak egitea eta
 horietan laguntzea.

 • Klubaren balioak zaintzea eta Fundazioaren ekintza  
 guztietan txertatzea. Ongi jakinik zer-nolako eragina duten  
 gure ekintzek gure gizarte-masan, guretzat funtsezkoa da  
 gure balioak gogoan izatea.

 • Kluba eta Fundazioa gizartearengana hurbiltzea,  
 Fundazioaren ekintza zehatzen bidez, gure balioekin bat  
 etorriz eta Fundazioaren ildo estrategikoen barruan. 

Fundazioaren proiektuak 5 eremu estrategikotan biltzen dira:
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LERRO ESTRATEGIKOAK

KIROL-EREMUA EIBAR TXIKI KULTURA ETA
INGURUNE SOZIALA

HEZIKETA INSTITUZIONALA

EMAKUMEZKOEN
FUTBOLA

FUTBOL ESKOLA
ESKUALDEKO EKIMEN

KULTURALEN ETA
SOZIALEN SUSTAPENA

HITZARMENAK
UNIBERTSITATE

NAGUSIEKIN

KLUBAREN HISTORIAREN
ETA MEMORIAREN

ORDEZKARITZA

HARROBIA KANPUS BERDINTASUN
PLANA

FORMAKUNTZA
ZENTROA

MUSEOA

2030KO
AGENDAREKIN

BAT EGITEA

EGOKITUTAKO
FUTBOLA

EKINTZAK ETA PROIEK-
TUAK EIBARKO ETA

ESKUALDEKO ESKOLEKIN

INGURUMEN-
PLANA

ESKUALDEKO
SUSTAPEN

EKONOMIKOA

BETERANOAK

KIROL EZ
PROFESIONALAREN

SUSTAPENA

BESTE EKINTZA
BATZUK

EUSKARA PLANA

NAZIOARTEKO
EKINTZAK



1.
Kiroleko
arloa
Fundazioak sei kirol-arlo handi ditu bere egituran: 
Emakumezkoen lehen taldea, Oinarrizko futbola, 
Futbol eskola, Futbol inklusiboa, Udako campusa eta 
Beteranoen taldea.



1.1
Emakumezkoen 
lehen taldea

1.2
Oinarrizko 
futbola

Emakumezkoen lehen taldeak, denboraldi bikaina egin ondoren, 
Lehen Mailarako igoera irrikatua lortu zuen txapelketaren amaieran.
Egun, 22 jokalari-fitxa ditu taldeak, eta 10 kide egitura teknikoaren 
eta medikoaren barruan. 

2019/2020ko denboraldi arrakastatsuaren ondoren, taldea 
sendotu zen, etorkizun handiko nazioarteko jokalari gazte batzuk 
fitxatuz: esaterako, Juliana Cardozo «Jujuba» eta Thembi Kgatlana 
hegoafrikarra.

Prestakuntzako futbolaren egiturak 14 talde, 269 jokalari eta 72 
teknikari ditu guztira. 

Pandemia bat-batean sartu arte, Denok Bat proiektu berritzailea 
egiten ari ginen. Proiektuaren esparruan, harrobiko taldeetako 
teknikari bakoitzak astebete ematen zuen gizonezkoen lehen 
taldeko teknikariekin, prestakuntza jasotzeko. Hala, zuzenean parte 
hartu zezakeen haien entrenamenduan, eta elkarrengandik ikasteko 
sinergiak sortzen ziren. 

2019/2020 denboraldian pandemiak ekimena zapuztu zuen, martxoan 
bertan behera utzi baitziren txapelketa guztiak.
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Talde
guztiak
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1.3
Futbol
inklusiboa

1.4
Elkarteentzako
dirulaguntzak

Duela bi denboralditik, Espainiako ligak antolatutako LaLiga Genuine 
txapelketan parte hartzen du SB Eibar Fundazioak. Adimen-
desgaitasuna duten pertsonentzako lehiaketa bat da, eta Ander 
Romaratek zuzendutako taldeak 6 laguneko kidego tekniko bat 
hartzen du barnean. 

LaLiga Genuinen bezala, badugu Liga PCn (garun paralisia edo 
hartutako kalte zerebrala dutenentzat) parte hartzen duen beste 
talde bat ere. Biak ala biak elkarrekin entrenatzen dira, staff tekniko 
beraren esanetara. 

Joan den denboraldian, Covid-19a tarteko, bi jardunaldi soilik egin 
ahal izan ziren PC eta Genuine ligetan. Hala eta guztiz ere, barne-
lan handia egin zen eremu horretako metodologia hobetzeko eta, 
konfinamenduan zehar, teknikariak jokalariekin egon ziren egunero 
entrenatzen, egoera ahalik eta hobekien eramateko.

Fundazioak 100.000 euroko partida bat du aurrekontuan Eibarko kirol-
taldeei dirulaguntzak emateko. Lehia-prozesu baten bitartez ematen dira, 
Eibarko Udalak ezarritako baremazioarekin eta kontrol ekonomikoarekin 
lotuta. Hainbat kirol-jarduera dira dirulaguntza horien onuradun: esaterako, 
judoa, gimnasia erritmikoa, xakea, mendizaletasuna, atletismoa, squasha, 
eskia, euskal pilota, txirrindularitza, urpeko jarduerak, igeriketa, eskubaloia, 
triatloia, karatea, errugbia, saskibaloia, futbol amateurra eta nesken futbola. 
Talde eta elkarte hauei eman zaizkie dirulaguntzak:

• URKI KIROL TALDEA
• EIBARTARRAK FUTBOL TALDEA
• KALAMUA JUDO TALDEA
• IPURUA GIMNASIA ERRITMIKOKO KLUBA
• EIBARKO KLUB DEPORTIBOA - CLUB DEPORTIVO EIBAR
• EIBARKO URBAT IGERIKETA KIROL ELKARTEA
• EIBAR ESKUBALOI TALDEA
• EIBAR TRIATLOI TALDEA
• URKI-AMAÑA KARATE KLUBA
• EIBAR RUGBY TALDEA
• C.D. K.A.1173 SASKIBALOIA EIBAR
• ASOLA BERRI BOLO ELKARTEA
•  EIBAR IGERIXAN KIROL KLUBA
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1.5 Kirolgi eta 
babestutako 
kirolarien 
programa

1.6
Gure balioak

SD Eibar Fundazioak Gipuzkoako Foru Aldundiaren mendeko KIROLGI 
fundazioarekin lanean jarraitzen du, 70.000 euroko dirulaguntza baten 
bitartez. Bi fasetan gauzatzen da dirulaguntza hori: 
Baterako funts batera ekarpena egiten da, eta haren bidez, Kirolgik 
zerbitzu komun batzuk ematen dizkie banakako lehiaketetan aritzen 
diren gipuzkoar kirolariei. Funts propio bat dago SD Eibar Fundazioak 
babestutako bost kirolarirentzat, eta haiei zerbitzu gehigarri bereziak 
ematen dizkie; besteak beste, kirol-arloko aseguru mediko pribatu bat 
eta Ipuruako kiroldegia erabiltzeko edo hango kirol-medikuntzako 
profesionalekin kontsulta egiteko aukera.

MIKEL LINACISORO
(Bergara, 2001) eskalada.

MAIALEN AXPE (Mondragón, 
1993) pertika-jauzia.

AMAGOIA ARRIETA
(Deba, 1974) boccia.

PELLO OSORO
(Eibar, 1992) triatloia.

ODEI JAINAGA (Eibar, 1997) 
xabalina jaurtiketa.

Aurtengo denboraldian ere, bere proiektu garrantzitsuenetako 
batean lanean aritu da SD Eibar kluba. Ororen gainetik, balioak 
dira Eibarren bereizgarri nagusia. Horregatik, balioetan heztea zein 
garrantzitsua den azpimarratzen da, futbolariak ez ezik pertsonak ere 
ematen dituen harrobi sendo bat izateko. “Gure balioak” proiektuak 
erakundearen balio adierazgarrienetako sei lantzen ditu. Balio 
horietako bakoitzari ekintza zehatz eta zenbakarri bat lotzen zaio gure 
jokalari bakoitzarentzat.

Errespetua - Agurra, errespetuzko eta estimuzko keinu gisa 
Konpromisoa – Puntualtasuna 
Diziplina – Eibarren jokatzeko moduarekin lotuta 
Apaltasuna– Aldagelen garbitasuna 
Elkartasuna – Materiala biltzea joko-denbora handituta 
Zintzotasuna – Jokoan izandako portaerak 

Jokalarien denboraldi osoaren azterketan oinarritzen da proiektua; 
hala, amaitutakoan, familiei helaraziko zaien txosten orokor bat 
prestatuko da. Gainera, Balioen Barne Ligan ere ikusteko jarriko 
dira emaitzak.
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2.
Eibar
Txiki



2.1
Ekintzak
ikastetxeetan

2.1.2 Bisitak2.1.1 Euskararen baloia

Eranskineko obretan aurkitutako baloi zahar bat aitzakia harturik, 
Eibarko lehen taldeetako jokalariek hiriko ikastetxeak bisitatu 
zituzten, edozein jarduera fisikoren esparruan euskara sustatzeko 
eta erabiltzeko. Proiektua Euskara Batzordeak jarri zuen martxan, 
erakunde armaginean Euskara Plana ezartzeko jarduera zuzentzen 
duenak. 

Ipuruako instalazio berriak Eibarko eta eskualdeko ikastetxe eta 
prestakuntza-zentroen esku jarri ziren, ikasleek bisita egin eta klubaren 
historia gertutik ezagutu ahal izan zezaten.
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Futbol Eskolak 2009-2010-2011 urteetan jaiotako 160 haur bildu zituen 
iazko denboraldian. Haren egituran 14 teknikarik dihardute. Gizarteari eta 
prestakuntzari begirako planteamendu bat du, eta taldearekin bat egin 
nahi duten haur guztiei irekita dago, inolako hautaketa-irizpiderik gabe.
Gure eskolako haurrekin ere, balioetan hezten jarraitzen dugu.

2.2
Futbol
eskola



2.3
Kanpusa

2.4
Robotika

COVID-19aren pandemiaren ondorioz, ezin izan genuen egin 
campusa. Une horretan bizi genuen alerta sanitarioa zela eta, 
teknifikazio intentsiboko bi asteak ez egiteko erabakia hartu zuen SD 
Eibar Fundazioak.

Ipurua, futbol-zelaia ez ezik, prestakuntza-zentro bat da. Duela lau 
denboralditik jada, Robotikaren arloko prestakuntza jasotzen dute 8 eta 
16 urte arteko haurrek.
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3.
Kultura, 
Prestakuntza 
eta Gizarte-
ingurunea 
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3.1
Kultura

3.1.2 Euskara plana

3.1.3 Berdintasun plana3.1.1 Antzerki jardunaldiak

Aurten ere, bere Fundazioaren bitartez, Eibarko 43. Antzerki 
Jardunaldiekin lankidetzan aritu nahi izan du SD Eibarrek, jardunaldiak 
babestuz, martxoan koronabirusa agertu eta ondorioz bertan behera 
utzi zirenean.

Euskara Batzordearen bitartez, euskara erabiltzeko eta sustatzeko 
plangintza sendo eta konprometitua taxutzen du SD Eibar Fundazioak, 
klubak elkarte, erakunde eta instituzio kolaboratzaileekin elkarlanean 
egiten dituen ekintzen bidez. 

2017-2022 Plan Estrategikoaren esparruan, Fundazioak ekintzetan 
oinarritutako plangintza bat garatzen du erakundeko gizonezkoen eta 
emakumezkoen arteko Berdintasunaren Batzordearen bitartez. Berdin-
tasuna lehentasunezko lan-ildo bat da Fundazioarentzat, eta horregatik, 
bere kode etikoaren eta eskuliburuaren bitartez, berdintasunezko, dis-
kriminaziorik ezeko eta sexu-jazarpena prebenitzeko politikak klubeko 
estamentu guztiek betetzen dituztela ikuskatzen du.



3.3
Gizarte-ingurunea

3.3.1 Egoaiziarekin 
lankidetza

Aurtengo denboraldian ere, herriko GKEarekiko eta Piuran (Peru) duen 
Eibar Kirol Eskolarekiko konpromisoa berritu du erakunde armaginak. 
Kirol-eskola bat baliatuz, Santa Catalina de Mossako barrutian, Pueblo 
Nuevo de Maray inguruan bizi diren haur eta gazteen bizi-kalitatea 
hobetu nahi du han garatutako proiektuak. SD Eibar Fundazioaren 
ekarpen ekonomikoari esker, unitate teknikoarentzako (bi entrenatzai-
le) eta kiroleko materiala erosteko gastuak estal daitezke.
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3.2
Prestakuntza
3.2.1 Irasuegi bekak

3.2.2 Unibertsitateak 
eta ikasketa-zentroak

SD Eibar Fundazioak Armagintza eskolarekin harremanak estutzen 
jarraitzen du. Duela hiru urtetik, haiekin elkarlanean aritzen da Irasuegi 
bekak emateko. 2019/20 ikasturtean bertan behera utzi ditugu bekak, 
COVID-19aren ondorioz herrialdeen arteko mugimenduak mugatu 
direlako. 

Irasuegi bekak Eibarko Udalarekin batera sustatutako proiektu bat da, 
tituludun berrientzat atzerrian sei hilabetera arteko lan-esperientziak 
antolatzen dituena.

2019/20 denboraldian prestakuntzaren eta hezkuntzaren esparruko 
proiektuei bultzada emateko asmoz, EAEko unibertsitate eta ikasketa-
zentroekiko harremanak estutzeko lanean tinko aritu da Fundazioa. 
Erakunde arteko lan horren emaitza dira honako hauek:

•  Gradu-proiektu batean lankidetza, Mondragon Unibertsitatearen Ikus 
Entzunezko Komunikazioko ikasleekin. Futbol inklusiboko arduraduna, 
Ander Romarate, aritzen da proiektu horretan. 

• «Eibar eredua» Europako eta Asiako unibertsitate-zentroetan 
ezagutaraztea.



3.3.4 Eguberriko 
kanpaina

Fundazioak eta klubak argi gorri-urdinak eta Eguberriko zuhaitz bat jarri 
zituzten hiriaren erdigunean, armaginen zaleen Eguberrietan presentzia izan 
nahian. Gainera, hain luze itxarondako Olentzero kutunaren bisita jaso zuen 
Ipuruak, eta Fundazioaren puzgarri berriei esker, Astelena Haur Parkeak ere 
taldearen koloreak jantzi zituen. 

Urtero bezala, Gurutze Gorriarekin lankidetzan hainbat jostailu erosi zituen 
SD Eibar Fundazioak, inguruko familia behartsuenetako haurrek Eguberritan 
opariak ireki ahal izateko.

3.3.3 Arraguetan 
eroritako etxeetarako 
funts-bilketa

Fundazioak 7.000 euro eman zizkien Arragueta kalean etxebizitza-
eraikin bat behera etorri zenean kaltetutakoei, 2019ko azaroko 
gertakariaren ondoren. Horietatik, 6.315 euro zuzenean eman zituen 
klubak (euro bat Ipuruako partidan izan zen ikusle bakoitzeko), eta 
gainerako 578,98 euroak Fila 0 ekimenari dagozkio; hau da, Ipuruako 
ateetan jarritako kutxen eta webgunearen bitartez jasotako dohaintzen 
dirua da.

3.3.2 Zaporeak 
lankidetza

SD Eibar Fundazioa Lesboseko errefuxiatuen egoera hobetzeko lan 
egiten duen GKEarekin aritu zen pardina dilisten bilketan.



4.
Instituzionala



4.1
Eibartarrak
omenaldia

Joan den abenduan, SD Eibar Fundazioak lagunarteko partida 
bat antolatu zuen Ipuruan, Eibarko eta Alaveseko nesken taldeen 
artean. Gainera, Untzagako zahar-etxean erakusketa bat egin zuen, 
Eibartarrak taldeak emakumezkoen Superkopa irabazi zueneko 
hogeigarren urteurrena oroitzeko. 

Garaipen hori ez ezik –Eibarko emakumeen talde batek inoiz 
lortutako arrakasta handiena–, Eibartarrak taldeak Kopako 
txapelunordea izatea lortu zuen 1999. urtean.

36

4.2
Beningno Plazaola
argazki-funtsa

4.3
Historia-artikuluak

Eibarrek, bere Fundazioaren bitartez, Benigno Plazaolaren artxiboko 
60.000 argazki baino gehiago digitalizatzeko lanean laguntzen du. 
Plazaola familiak emandako material guztiaren digitalizazioa gauzatzeko 
gastuak hartu ditu bere gain. Irudiotan, hiriak eta eibartarrek 40ko eta 
80ko hamarkaden artean bizitako uneak ikus daitezke.

Jesús Gutiérrez historialaria eta Fundazioko Patronatuko kidea arduratzen 
da jadanik armaginen historiako parte diren gertaerak, datak eta 
pasadizoak gogora ekartzeaz. Erreportaje horiek erakundearen 
webgunean ateratzen dira argitara, eta herriko prentsak ere jasotzen ditu. 
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5.
Fundazioak 
Covid-19ko 
krisialdian 
egindako 
ekintzak



5.1 
NBEen dohaintza 
Eibarren eta 
Ermuan

5.2
Eten digitala

Fundazioaren bitartez, erakunde armaginak babesgarriak eskuratu 
zituen (maskarak, buzoak, eta abar) Eibarko eta Ermuko hirugarren 
adineko egoitzei emateko. Gainera, Fundazioak eibartarrentzako 
maskarak eman zituen dohaintzan. Herrian kokatutako banagailu 
batzuen bitartez banatu ziren.

SD Eibar Fundazioak, Eibarko Udalarekin, Euskaltel babeslearekin eta 
Gurutze Gorriarekin lankidetzan, tabletaz eta Internet konexioz hornitu 
zituen baliabide ekonomiko urriko Eibarko familiak, haien seme-alabek 
eskolak online egin ahal izateko.
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5.3
Maskara
solidarioak

Pandemiaren hasieran biztanleentzako maskarak ekoitzi behar zirela 
ikusita, SD Eibar taldeko beste denboraldi batzuetako elastikoak eman 
zizkion Fundazioak hiriko jostun solidarioen taldeari. Material horrekin 
300 unitate egin, eta herriko haurren artean banatu ziren.
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5.4
Abonatutako 
haurrak 
zoriontzea

5.5
Beteranoengana 
hurbitzea

Abonatuei konfinamenduan zehar egindako ahalegina eskertu 
nahian, Fundazioak abonatu gazteenak zoriontzeko bideoak jarri 
zituen martxan. 

Adinekoek bakardadean sufritu dituzte sarri konfinamenduaren 
efektuak, eta horregatik, Fundazioak, klubeko Beterano Elkartearekin 
lanean, erakundeko jokalari ohi guztiekin harremanetan jartzeko 
ekimen bat abiarazi zuen. Beterano Elkartea birformulatzeko oinarria 
izan da proiektu hori; orain, protagonismo eta garrantzi handiagoa 
ematen zaio haien jarduera-programari. 
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6.
Kontuak, Au-
rrekontua eta 
Gardentasuna
Herritarren eta erakundeen konfiantza funtsezkoa da gu-
retzat, eta hortaz, erabateko konpromisoa dugu garden-
tasunarekin. Hori horrela, webgunean kontsultatu daiteke 
Fundazioaren gobernuarekin lotutako informazio guztia, 
eta zein diren organoetako kideak, informazio ekonomikoa 
(urteko kontuak, aurrekontuak) eta azken bi ekitaldietako 
jardueraren memoriak. 
https://www.sdeibar.com/eu/fundazioa/gardentasuna
 



6.1
2019 - 2020ko
emaitzak

KONTZEPTUA BALANTZEA 19-20
Publizitate eta kolaboratzaileen sarrerak  493.056,50€
Kurtsoak 4.066,00€
Dirulaguntzak eta federakuntzak 373.092,50€
Udako kanpusa 27.208,00€
Futbol eskolako kuotak 22.536,00€
SD Eibarren ekarpenak 708.911,90€
Bestelakoak
GUZTIRA DIRU SARRERAK 1.628.870,90€

Kirol materiala eta hornidurak 25.378,92€
Kanpoko zerbitzuak 160.121,28€
Soldatak eta harreta medikuak 888.136,19€
Desplazamendu, kilometraje eta bekak 370.654,14€ 
Federakunde gastuak, epaileak eta zigorrak 51.181,79€
Kirol ez profesionalaren sustapena 133.398,58€
GUZTIRA GASTUAK 1.628.870,90€
USTIAPEN EMAITZA - €
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6.2
2020 - 2021eko
aurrekontuak

KONTZEPTUA 20/21 AURREKONTUA
Publizitate eta kolaboratzaileen sarrerak 357.000,00€
Kurtsoak 10.000,00€
Dirulaguntzak eta federakuntzak 350.000,00€
Udako kanpusa - €
Futbol eskolako kuotak 40.000,00€
SD Eibarren ekarpenak 1.588.646,00€
Bestelakoak - €
GUZTIRA DIRU SARRERAK 2.345.646,00€

Kirol materiala eta hornidurak 25.000,00€
Kanpoko zerbitzuak 177.300,00€
Soldatak eta harreta medikuak 1.302.146,00€
Desplazamendu, kilometraje eta bekak 628.125,00€
Federakunde gastuak, epaileak eta zigorrak 63.075,00€
Kirol ez profesionalaren sustapena 150.000,00€
GUZTIRA GASTUAK 2,345.646,00€
USTIAPEN EMAITZA - €
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