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4006 enpresaren antolaketa

administrazio-lanbidea
NT1 administrazio-koadroa
NT1 bulegaria
RT enplegatua (4411)
NT1 idazkaritzako langileak

enpresaren bizitza
RT enpresa (4011)
RT enpresa-kudeaketa (4021)
NT1 enpresa-erosketa
NT1 enpresa-espiritua
RT enpresaburua (4006)
NT1 enpresaren hazkundea
NT1 jarduera ekonomikoaren moraltasuna
RT iruzurra (1216)
NT1 jardueraren amaiera
RT enpleguaren amaiera (4406)
RT enpresaren jarduera (4011)
RT nekazaritzako jardueraren amaiera (5611)
RT txikizkako merkataritza (2036)
NT1 krisian dagoen enpresa
RT enpresentzako laguntza (1606)
NT1 merkataritzako sozietatearen likidazioa
NT2 ondasunen likidazioa
NT2 porrota
RT defizita (4026)
RT delitu ekonomikoa (1216)
RT finantza-galera (4026)
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
NT1 merkataritzako sozietateen eraketa
RT sozietatea (4016)
NT2 kapital soziala
RT enpresa multinazionala (4011)
RT kapital-sozietatea (4016)
RT partaidetza (4006)
RT sozietatea (4016)
NT3 kapital-zabalkuntza
NT2 merkataritzako sozietatea erregistratzea
NT1 ordainketak etetea
NT2 epai bidezko konponketa
NT1 sozietatearen izena

enpresaren egitura
RT enpresa (4011)
RT industria-egitura (6806)
NT1 administrazio-kontseilua
RT kudeaketa (4021)
RT sozietate anonimoa (4016)
2007-02-05

NT1 bazkidea
RT pertsonen sozietatea (4016)
NT2 akzioduna
RT bazkideen babesa (4006)
RT errenta aldakorreko balorea (2421)
RT kapital-sozietatea (4016)
NT1 enpresa-zuzendaria
RT ugazaben erakundea (4426)
NT1 enpresaburua
RT enpresa-espiritua (4006)
RT industria-egitura (6806)
NT1 establezimendua
NT2 atzerrian ezarritako agentzia
RT atzerritar enpresa (4011)
NT2 eskualdeko agentzia
NT2 mendeko sozietatea
RT enpresa multinazionala (4011)
RT mendeko sozietate erkidea (4006)
NT2 sozietate nagusia
NT2 sozietatearen egoitza
RT pertsona juridikoen nazionalitatea (1231)
NT2 sukurtsala

enpresaren politika
RT ekoizpen-politika (6406)
RT enpresa (4011)
RT enpresaren jarduera (4011)
RT enpresentzako laguntza (1606)
RT finantza-kudeaketa (4021)
RT harreman publikoak (3226)
RT inbertsio-politika (2426)
RT industria-politika (6806)
RT kanpoko azpikontratazioa (6406)
NT1 antolamendu-kultura [V4.2]
RT enpresa-kudeaketa (4021)
RT jakintzaren kudeaketa (4021)
RT lan-baldintza (4416)
RT langileriaren administrazioa (4421)
NT1 deslokalizazioa [V4.2]
RT dumping soziala (2826)
RT enpresa multinazionala (4011)
RT industria-birmoldaketa (6806)
NT1 enpresaren ekonomia
RT ekonomia (1621)
RT enpresa-kudeaketa (4021)
NT1 enpresaren erantzukizun soziala [V4.2]
RT enpresa-kudeaketa (4021)
RT garapen iraunkorra (1606)
NT1 enpresaren modernizazioa
RT automatizazioa (6411)
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RT industriaren modernizazioa (6806)
NT1 enpresaren sorkuntza
RT enplegu-sorkuntza (4406)
RT Europako Enplegu Estrategia (4406)
RT hasierako kapitala (2426)
RT industrializazioa (6806)
NT1 enpresaren transferentzia
RT enpresen bat-egitea (4006)
RT iraizpena (4406)
NT1 enpresaren zuzendaritza
RT enpresa-kudeaketa (4021)
NT2 enpresaren gobernua
NT1 enpresen arteko lankidetza
RT ekonomia-intereseko taldea (4016)
NT2 enpresa arteko akordioa
NT1 etiketa soziala
RT dumping soziala (2826)
RT kontsumitzaileentzako informazioa (2026)
RT Langileen Oinarrizko Eskubide Sozialen
Europar Batasuneko Gutuna (2826)
RT merkaturatzea (2031)
NT1 jardueraren ezarketa
RT enpresaren jarduera (4011)
RT industriaren kokapena (6806)
RT merkataritzako funtsa (2036)
NT1 lehiakortasuna
RT emaitzen konparaziozko ebaluazioa (6411)
RT errentagarritasuna (4026)
RT lehia (4031)
RT prezioak (2451)
RT produktuaren kalitatea (2026)

kontzentrazio ekonomikoa
RT enpresa erkidea (4011)
RT enpresa multinazionala (4011)

2007-02-05

RT ententea (4031)
RT industriagunea (6806)
RT informazioaren monopolioa (3226)
RT kontzentrazioen kontrola (4031)
RT lehia-politika (4031)
RT trusta (4031)
NT1 enpresa-multzoa
RT trusten aurkako legeria (4031)
NT1 enpresa-taldea
RT ententea (4031)
NT1 enpresen bat-egitea
RT enpresaren transferentzia (4006)
NT2 nazioarteko bat-egitea
NT1 enpresen zatiketa
NT1 erosteko eskaintza publikoa
RT bazkideen babesa (4006)
RT finantza-merkatua (2421)
NT1 partaidetza
RT kapital soziala (4006)
RT langileen parte-hartzea (4426)
RT mozkina (4026)
RT mozkinetan parte hartzea (4426)
RT partaidetzako sozietatea (4016)
NT2 holding-a
NT2 mendeko sozietate erkidea
RT mendeko sozietatea (4006)

sozietate-zuzenbidea
RT enpresa multinazionala (4011)
RT lehia-zuzenbidea (4031)
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
NT1 bazkideen babesa
RT akzioduna (4006)
RT erosteko eskaintza publikoa (4006)
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4011 enpresa-motak

enpresa
RT enpresa-kudeaketa (4021)
RT enpresaren bizitza (4006)
RT enpresaren egitura (4006)
RT enpresaren politika (4006)
RT gaitasun juridikoa (1211)
RT industria-egitura (6806)
RT mikroekonomia (1631)
RT sozietatea (4016)
NT1 artisautzako enpresa
RT arotzeria (6836)
RT artisaua (4411)
RT eskulangintzako ekoizpena (6806)
NT1 atzerritar enpresa
RT atzerri-inbertsioa (2426)
RT atzerri-kapitala (2421)
RT atzerrian ezarritako agentzia (4006)
RT pertsona juridikoen nazionalitatea (1231)
NT1 enpresa erkidea
RT kontzentrazio ekonomikoa (4006)
RT lehia-zuzenbidea (4031)
NT1 enpresa indibiduala
RT eskulangintzako ekoizpena (6806)
RT saltoki txikia (2036)
RT txikizkako merkataritza (2036)
NT1 enpresa multinazionala
RT atzerri-inbertsioa (2426)
RT deslokalizazioa [V4.2] (4006)
RT kapital soziala (4006)
RT kontzentrazio ekonomikoa (4006)
RT langile atzerriratua (4411)
RT lehia-zuzenbidea (4031)
RT mendeko sozietatea (4006)
RT nazioarteko zuzenbide ekonomikoa (1231)
RT pertsona juridikoen nazionalitatea (1231)
RT sozietate-zuzenbidea (4006)
RT transferentzia-prezioa (2421)
NT1 enpresa pribatua
RT sektore publikoa eta pribatua elkartzea
[V4.2] (0436)
NT1 enpresa publikoa
RT ekonomia mistoko sozietatea (4016)
RT ekonomia publikoa (1621)
RT herri-erakundea (0436)
RT nazionalizazioa (1211)
RT pribatizazioa (1211)
RT zerbitzu publikoa (0436)
RT zuzenbide publiko ekonomikoa (0436)
NT1 enpresa transnazionala
NT1 europar enpresa
2007-02-05

RT europar sozietatea (4016)
NT1 familia-enpresa
RT adingabeen lana (4406)
RT eskulangintzako ekoizpena (6806)
RT familiako laneskua (4411)
RT merkataritza lokabea (2036)
RT nekazaritzako familia-ustiategia (5616)
NT1 lanbideratzeko enpresa
RT enplegurako irispidea (4411)
RT interes kolektiboko enpresa (4016)
RT laneratzea (4406)

enpresaren jarduera
RT enpresaren politika (4006)
RT garraio-enpresa (4811)
RT jardueraren amaiera (4006)
RT jardueraren ezarketa (4006)
NT1 aloger-enpresa
NT1 higiezin-enpresa
RT ondasun higiezinen jabetza (1211)
NT1 industria-enpresa
RT industria-egitura (6806)
RT industria-ekoizpena (6806)
NT1 merkataritzako enpresa
RT merkataritzako banaketa (2036)
RT merkaturatzea (2031)
NT1 sozietate fiduziarioa
RT kontabilitate-kudeaketa (4026)
RT kontabilitatea (4026)
NT1 zerbitzu-enpresa
RT hirugarren sektorea (1621)
RT laugarren sektorea (1621)
RT zerbitzua (2026)
RT zerbitzuen industria (6846)
RT zerbitzugintza (2031)
NT2 enpresa sortu berria
RT arrisku-kapitala (2421)
RT Internet (3226)
RT mikroenpresa (4011)

enpresaren tamaina
NT1 enpresa handia
NT1 enpresa txiki eta ertainak
RT industria txiki eta ertainak (6806)
NT2 enpresa ertaina
NT2 enpresa txikia
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NT3 mikroenpresa

2007-02-05

RT enpresa sortu berria (4011)
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4016 sozietatearen era juridikoa

sozietatea
RT enpresa (4011)
RT kapital soziala (4006)
RT merkataritzako sozietateen eraketa (4006)
RT pertsona juridikoa (1211)
RT sozietateen gaineko zerga (2446)
NT1 aldi baterako enpresa-elkartea
RT ententea (4031)
RT kontzentrazioen kontrola (4031)
NT1 ekonomia mistoko sozietatea
RT ekonomia mistoa (1621)
RT enpresa publikoa (4011)
NT1 ekonomia-intereseko taldea
RT enpresen arteko lankidetza (4006)
RT nekazaritzako ekoizleen elkartea (5611)
NT2 Ekonomia Intereseko Europako Taldea
NT1 europar sozietatea
RT Europako estatutu juridikoa (1211)
RT europar enpresa (4011)
RT kokatze-eskubidea (4406)
NT1 herri-onurako erakundea
NT1 interes kolektiboko enpresa
RT enplegu-politika (4406)
RT lanbideratzeko enpresa (4011)
NT1 irabaziak lortzeko xederik gabeko sozietatea
RT gizarte-ekonomia (1621)
RT ongintzako erakundea (2826)
NT2 fundazioa
RT dohaintza (1211)
NT1 kooperatiba

2007-02-05

RT gizarte-ekonomia (1621)
RT kontsumo-kooperatiba (2036)
RT kreditu-kooperatiba (2416)
RT nekazaritzako kooperatiba (5616)
NT2 europar kooperatiba
NT1 merkataritzako sozietatea
RT errenta aldakorreko balorea (2421)
NT2 erantzukizun mugatuko sozietatea
NT2 kapital-sozietatea
RT akzioduna (4006)
RT inbertsioaren errenta (2426)
RT kapital soziala (4006)
NT3 inbertsio-sozietatea
RT inbertsio-politika (2426)
RT inbertsioa (2426)
RT kapitalen ezarketa (2421)
NT3 sozietate anonimoa
RT administrazio-kontseilua (4006)
NT2 pertsonen sozietatea
RT bazkidea (4006)
NT2 sozietate komanditarioa
NT1 partaidetzako sozietatea
RT partaidetza (4006)
NT1 sozietate zibila
RT baso-elkartea (5636)
RT ustiategien elkarketa (5616)
NT2 profesionalen sozietate zibila
RT lanbide liberala (4411)
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4021 administrazio-kudeaketa

finantza-kudeaketa
RT enpresaren politika (4006)
RT finantza-egoera (2421)
RT kontabilitate-kudeaketa (4026)
NT1 balantzeen analisia
RT analisi ekonomikoa (1631)
RT balantzea (4026)
RT kontuen egiaztapena (4026)
RT kostuen analisia (4026)
NT1 finantza-analisia
RT analisi ekonomikoa (1631)
RT finantza-estatistika (2421)
RT kostuen analisia (4026)
NT1 finantza-beharrizana

kudeaketa
RT administrazio-kontseilua (4006)
RT kudeaketako informatika (3236)
RT kudeatzaileen prestakuntza (3211)
RT lanaren azterketa (4416)
NT1 enpresa-kudeaketa
RT antolamendu-kultura [V4.2] (4006)
RT enpresa (4011)
RT enpresaren bizitza (4006)
RT enpresaren ekonomia (4006)
RT enpresaren erantzukizun soziala [V4.2]
(4006)
RT enpresaren zuzendaritza (4006)
NT1 erabakiak hartzea
RT erabakitzeko ahalmena (0406)
NT1 erreserbak
RT EE aurrekontu-erreserba (1021)
NT1 gutxieneko stock-a
NT1 jakintzaren kudeaketa

2007-02-05

RT antolamendu-kultura [V4.2] (4006)
RT estrategia ekonomikoa (3231)
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2] (1621)
NT2 kapital intelektuala [V4.2]
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2] (1621)
RT langileriaren administrazioa (4421)
NT1 jarduteko programa
RT ikerketa-programa (6416)
RT ikerketa-proiektua (6416)
RT teknologiaren hautapena (6411)
NT2 bideragarritasun-azterlana
NT2 proiektuen burutzapena
NT2 proiektuen ebaluazioa
RT ebaluazio teknologikoa (6411)
RT laguntzaren ebaluazioa (0811)
NT1 kontu-ikuskaritza
NT1 materialen kudeaketa
RT biltegiratze-kostua (4026)

kudeatzeko teknika
RT kostu/eraginkortasun analisia (4026)
NT1 aurreikuspeneko kudeaketa
RT eredu ekonomikoa (1631)
NT1 kalitate-zirkulua
RT industri produktuen kalitatearen kontrola
(6411)
RT produktibitatea (4026)
RT produktuaren kalitatea (2026)
NT1 kudeaketa-kontrola
RT administrazio-kontrola (0436)
RT finantza-kontrola (2441)
NT1 kudeaketarako informazio-sistema
NT1 organigrama
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4026 kontabilitate-kudeaketa

kontabilitate-kudeaketa
RT finantza-kudeaketa (4021)
RT ratioa (1631)
RT sozietate fiduziarioa (4011)
NT1 fakturazioa
NT1 kontabilitateko egozketa
NT1 kontuen egiaztapena
RT balantzeen analisia (4021)
NT1 kontuen itxiera
NT1 kontuen publizitatea
NT1 kostuen analisia
RT analisi ekonomikoa (1631)
RT balantzeen analisia (4021)
RT finantza-analisia (4021)
NT2 kostu/eraginkortasun analisia
RT aurrekontu-aukera (2436)
RT kudeatzeko teknika (4021)
NT3 errentagarritasuna
RT lehiakortasuna (4006)
NT3 produktibitatea
RT ekoizpen-politika (6406)
RT emaitzen konparaziozko ebaluazioa (6411)
RT kalitate-zirkulua (4021)
RT lanaren produktibitatea (4416)
NT2 kostu/mozkin analisia
RT aurrekontu-aukera (2436)
NT1 kostuen kalkulua
RT kostu-prezioa (2451)
NT2 alokairuen kostua
RT alokairua (4421)
RT gizarte-kotizazioa (2836)
NT2 banaketa-kostua
RT merkataritzako banaketa (2036)
NT2 biltegiratze-kostua
RT biltegiratzea (2036)
RT materialen kudeaketa (4021)
NT2 ekipamendu-kostua
NT2 ekoizpen-kostua
RT ekoizpena (6406)
RT eskalako ekonomia (6406)
RT kostu-prezioa (2451)
NT2 gastu orokorrak
NT2 inbertsio-kostua
RT inbertsioa (2426)
RT inbertsiorako kreditua (2416)
NT2 kapital-kostua
RT kredituaren kostua (2416)
NT2 ustiapen-kostua

2007-02-05

NT2 zuzeneko kostua
NT1 ordainketa
RT finantza-transakzioa (2421)
NT2 aldez aurreko ordainketa
NT2 ordaintzeko epea

kontabilitatea
RT input-output analisia (1631)
RT kontabilitate publikoa (2436)
RT nekazaritzako ustiapenaren emaitza (5616)
RT sozietate fiduziarioa (4011)
NT1 kontabilitate orokorra
NT2 aktibo zirkulatzailea
NT2 amortizazioa
RT zorraren amortizazioa (2436)
NT2 balantzea
RT balantzeen analisia (4021)
NT2 balio erantsia
RT agregatu ekonomikoa (1626)
NT2 industria-kapitala
RT industria-inbertsioa (6806)
NT2 kapitalaren balio-galera
NT2 merkataritza-etekina
NT1 kontabilitateko erreserba
RT EE aurrekontu-erreserba (1021)
NT1 kontua
NT2 kontu bateratua
NT2 ustiapen-kontua
NT1 kontularia
NT1 salmenta-kopurua
NT1 ustiapenaren emaitza
NT2 cash-flow-a
RT autofinantzaketa (2426)
NT2 defizita
RT defizita duen balantza (2406)
RT porrota (4006)
NT2 diru-sarrera
NT2 finantza-galera
RT porrota (4006)
NT2 gastua
NT2 mozkina
RT inbertsioaren errenta (2426)
RT mozkinen gaineko zerga (2446)
RT nekazaritzako ustiapenaren emaitza (5616)
RT partaidetza (4006)
RT sozietateen gaineko zerga (2446)
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4031 lehia

ententea
RT aldi baterako enpresa-elkartea (4016)
RT enpresa-taldea (4006)
RT ententeei buruzko arauak (4031)
RT kontzentrazio ekonomikoa (4006)
RT prezio diskriminatzailea (2451)
NT1 entente bertikala
RT salmenta (2031)
NT2 banaketa esklusiboa
RT merkataritzako banaketa (2036)
RT saltzeko ukoa (4031)
NT2 banaketa selektiboa
RT merkataritzako banaketa (2036)
NT2 espezializaziorako akordioa
RT ekoizpenaren antolaketa (6406)
NT2 merkaturatzearen mugaketa
RT merkaturatzea (2031)
RT mugaketarako akordioa (2021)
RT saltzeko ukoa (4031)
NT2 salmenta-agentzia
RT salmenta (2031)
NT1 entente ez-zilegia
RT ententerako baimena (4031)
NT1 entente horizontala
RT merkatuaren babesa (2006)
RT nekazaritzako ekoizleen elkartea (5611)
RT prezioen finkapena (2451)
RT salmenta (2031)
NT2 kartela
RT dumping-a (4031)
RT monopolioa (4031)
NT2 merkatuaren banaketa
RT merkatuaren antolaketa (2006)
NT1 erosketa esklusiboa
NT1 nazioarteko ententea
NT1 trusta
RT kontzentrazio ekonomikoa (4006)
RT trusten aurkako legeria (4031)

RT lizitazioa (2006)
RT prezio askea (2451)
RT prezioen eraketa (2451)
NT2 nazioarteko lehia
RT nazioarteko merkataritza (2021)
NT1 lehia askea
RT prezio askea (2451)

lehia-politika
RT enpresentzako laguntza (1606)
RT industria-jabetza (6416)
RT kontzentrazio ekonomikoa (4006)
RT laguntza publikoa (1606)
NT1 lehia
RT eskaintzen aurkezpena (2006)
RT esportazioen finantzaketa (2006)
RT konparaziozko publizitatea (4031)
RT lehiakortasuna (4006)

lehiaren murrizketa
RT Batzordeari salaketa aurkeztea (1011)
RT dumping soziala (2826)
RT kontsumitzaileen babesa (2026)
RT prezio diskriminatzailea (2451)
RT trukeen murrizketa (2021)
NT1 abusuzko publizitatea
RT kontsumitzaileen babesa (2026)
RT publizitatea (2031)

2007-02-05

lehia-zuzenbidea
RT enpresa erkidea (4011)
RT enpresa multinazionala (4011)
RT merkataritza-zuzenbidea (2006)
RT nazioarteko zuzenbide ekonomikoa (1231)
RT sozietate-zuzenbidea (4006)
NT1 diru-laguntzaren aurkako prozedura
RT Batzordeari salaketa aurkeztea (1011)
RT merkataritzako politika bateratua (2006)
NT1 dumping-aren aurkako legeria
RT dumping-a (4031)
NT2 dumping-aren aurkako eskubideak
RT aduana-eskubideak (2011)
NT2 dumping-aren aurkako neurria
NT1 ententeei buruzko arauak
RT ententea (4031)
NT2 ententearen adierazpena
NT2 ententerako baimena
RT entente ez-zilegia (4031)
NT2 ententerako baimenaren salbuespena
NT1 kontzentrazioen kontrola
RT aldi baterako enpresa-elkartea (4016)
RT kontzentrazio ekonomikoa (4006)
NT1 laguntza publikoen kontrola
RT Batzordeari salaketa aurkeztea (1011)
RT laguntza publikoa (1606)
NT1 trusten aurkako legeria
RT enpresa-multzoa (4006)
RT trusta (4031)
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NT1 automugaketa
RT mugaketarako akordioa (2021)
NT1 dumping-a
RT dumping-aren aurkako legeria (4031)
RT esportazio-prezioa (2451)
RT esportazioen finantzaketa (2006)
RT kartela (4031)
RT laguntza publikoa (1606)
NT1 eskaintzaren ezespena
NT1 konparaziozko publizitatea
RT lehia (4031)
RT publizitatea (2031)
NT1 lehian ez aritzeko betebeharra
NT1 monopolioa
RT kartela (4031)
RT zerbitzu unibertsala (2026)

2007-02-05

NT2 erosketa-monopolioa
NT2 Estatuaren monopolioa
RT informazioaren monopolioa (3226)
RT zerga-monopolioa (2446)
NT2 inportazio-monopolioa
RT inportazioa (2016)
NT1 nagusigoa
NT1 oligopolioa
NT1 oligopsonioa
NT1 prezioei buruzko akordioa
RT prezio diskriminatzailea (2451)
NT1 saltzeko ukoa
RT banaketa esklusiboa (4031)
RT merkaturatzearen mugaketa (4031)
RT salmenta (2031)
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Gai-eremuko terminologia: 40 ENPRESA ETA LEHIA
abusuzko merkataritza-praktika
USE lehiaren murrizketa(4031)

abusuzko publizitatea (4031)
administrazio-gastuak
USE gastu orokorrak(4026)
administrazio-koadroa (4006)
administrazio-kontseilua (4006)
administrazio-lanbidea (4006)
administrazio-langileak
USE administrazio-lanbidea(4006)
akordio bertikala
USE entente bertikala(4031)
akordio ez-zilegia
USE entente ez-zilegia(4031)
akordio horizontala
USE entente horizontala(4031)
akordioak, erabakiak eta praktika itunduak
USE ententeei buruzko arauak(4031)
aktibo likidoa
USE cash-flow-a(4026)
aktibo zirkulatzailea (4026)
akzio-sozietatea
USE kapital-sozietatea(4016)
akzioduna (4006)
aldez aurreko ordainketa (4026)
aldi baterako enpresa-elkartea (4016)
aloger-enpresa (4011)
alokairu-zama
USE alokairuen kostua(4026)
alokairuen kostua (4026)
amortizazioa (4026)
antolamendu-kultura [V4.2] (4006)
arrazionalizazioa
USE kudeatzeko teknika(4021)
artisautzako enpresa (4011)
atzerri-kapitaleko enpresa
USE atzerritar enpresa(4011)
atzerrian ezarritako agentzia (4006)
atzerrian ezarritako enpresa
USE atzerrian ezarritako agentzia(4006)
atzerritar enpresa (4011)
auditoria
USE kontu-ikuskaritza(4021)
2007-02-05

aurreikuspeneko kudeaketa (4021)
automugaketa (4031)
balantze bateratua
USE balantzea(4026)
balantzea (4026)
balantzeen analisia (4021)
baliabide intelektualak
USE kapital intelektuala [V4.2](4021)
balio erantsi gordina
USE balio erantsia(4026)
balio erantsia (4026)
balore higigarrietako inbertsio kolektiborako erakundea
USE inbertsio-sozietatea(4016)
baltzu mugatua
USE erantzukizun mugatuko sozietatea(4016)
baltzua
USE enpresa(4011)
banaketa esklusiboa (4031)
banaketa esklusiborako akordioa
USE banaketa esklusiboa(4031)
banaketa selektiboa (4031)
banaketa selektiborako akordioa
USE banaketa selektiboa(4031)
banaketa-enpresa
USE merkataritzako enpresa(4011)
banaketa-kostua (4026)
banaketarako akordioa
USE banaketa esklusiboa(4031)
baterako enpresa
USE aldi baterako enpresa-elkartea(4016)
baterakuntza
USE kontzentrazio ekonomikoa(4006)
bazkidea (4006)
bazkideen babesa (4006)
bereizkeriazko merkataritza-praktika
USE lehiaren murrizketa(4031)
bideragarritasun-azterlana (4021)
biltegiratze-gastua
USE biltegiratze-kostua(4026)
biltegiratze-kostua (4026)
bulegaria (4006)
cash-flow-a (4026)
CEEI
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USE enpresa txiki eta ertainak(4011)

defizita (4026)
deskokatzea
USE deslokalizazioa [V4.2](4006)
deslokalizazioa [V4.2] (4006)
diru-laguntzaren aurkako prozedura (4031)
diru-laguntzaren ziozko prozedura
USE diru-laguntzaren aurkako prozedura(4031)
diru-sarrera (4026)
dumping praktika
USE dumping-a(4031)
dumping-a (4031)
dumping-aren aurkako behin betiko eskubideak
USE dumping-aren aurkako eskubideak(4031)
dumping-aren aurkako behin-behineko eskubideak
USE dumping-aren aurkako eskubideak(4031)
dumping-aren aurkako borroka
USE dumping-aren aurkako legeria(4031)
dumping-aren aurkako eskubideak (4031)
dumping-aren aurkako kodea
USE dumping-aren aurkako legeria(4031)
dumping-aren aurkako legeria (4031)
dumping-aren aurkako neurria (4031)
dumping-aren aurkako prozedura
USE dumping-aren aurkako legeria(4031)
dumping-aren aurkakoa
USE dumping-aren aurkako legeria(4031)
EEP
USE erosteko eskaintza publikoa(4006)
egoitza juridikoa
USE sozietatearen egoitza(4006)
egoitza soziala
USE sozietatearen egoitza(4006)
EIET
USE Ekonomia Intereseko Europako Taldea(4016)
ekintza-plana
USE jarduteko programa(4021)
ekintza-programa
USE jarduteko programa(4021)
ekipamendu-kostua (4026)
ekoizgarritasuna
USE produktibitatea(4026)
ekoizleen arteko akordioa
USE enpresa arteko akordioa(4006)
ekoizleen arteko ententea
USE ententea(4031)
ekoizpen-kontua
USE kontua(4026)
2007-02-05

ekoizpen-kooperatiba
USE kooperatiba(4016)

ekoizpen-kostua (4026)
Ekonomia Intereseko Europako Taldea (4016)
Ekonomia Intereseko Europako Taldearen
Harremanetarako Batzordea
USE Ekonomia Intereseko Europako Taldea(4016)
ekonomia mistoko sozietatea (4016)
ekonomia-intereseko Europako elkartea
USE Ekonomia Intereseko Europako Taldea(4016)
ekonomia-intereseko europar taldea
USE Ekonomia Intereseko Europako Taldea(4016)
ekonomia-intereseko taldea (4016)
elkarte kooperatiboa
USE kooperatiba(4016)
emakida esklusiboa
USE banaketa esklusiboa(4031)
enpresa (4011)
enpresa arteko akordioa (4006)
enpresa elkartua
USE ententea(4031)
enpresa erkidea (4011)
enpresa ertaina
USE enpresa ertaina(4011)
enpresa ertaina (4011)
enpresa fiduziarioa
USE sozietate fiduziarioa(4011)
enpresa handia (4011)
enpresa indibiduala (4011)
enpresa kooperatiboa
USE kooperatiba(4016)
enpresa mistoa
USE ekonomia mistoko sozietatea(4016)
enpresa multinazionala (4011)
enpresa nazionalizatua
USE enpresa publikoa(4011)
enpresa pribatua (4011)
enpresa publikoa (4011)
enpresa sortu berria (4011)
enpresa transnazionala (4011)
enpresa txiki eta ertainak (4011)
enpresa txikia (4011)
enpresa-erosketa (4006)
enpresa-espiritua (4006)
enpresa-itxiera
USE jardueraren amaiera(4006)
enpresa-jarduera
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USE enpresaren jarduera(4011)

enpresa-kudeaketa (4021)
enpresa-kultura
USE antolamendu-kultura [V4.2](4006)
enpresa-multzoa (4006)
enpresa-sena
USE enpresa-espiritua(4006)
enpresa-taldea (4006)
enpresa-zuzendaria (4006)
enpresaburua (4006)
enpresak elkarrenganatzeko bulegoa
USE enpresen arteko lankidetza(4006)
enpresako kudeatzailea
USE enpresa-zuzendaria(4006)
enpresaren aktiboa
USE enpresaren tamaina(4011)
enpresaren antolaketa
USE enpresa-kudeaketa(4021)
enpresaren bizitza (4006)
enpresaren egitura (4006)
enpresaren egoitza
USE sozietatearen egoitza(4006)
enpresaren ekonomia (4006)
enpresaren erantzukizun ekologikoa
USE enpresaren erantzukizun soziala [V4.2](4006)
enpresaren erantzukizun soziala [V4.2] (4006)
enpresaren estrategia
USE enpresaren zuzendaritza(4006)
enpresaren gobernamendua
USE enpresaren gobernua(4006)
enpresaren gobernua (4006)
enpresaren hazkundea (4006)
enpresaren ingurumen-erantzukizuna
USE enpresaren erantzukizun soziala [V4.2](4006)
enpresaren ingurumen-politika
USE enpresaren erantzukizun soziala [V4.2](4006)
enpresaren jarduera (4011)
enpresaren kontrola
USE partaidetza(4006)
enpresaren lekualdaketa
USE deslokalizazioa [V4.2](4006)
enpresaren modernizazioa (4006)
enpresaren politika (4006)
enpresaren sorkuntza (4006)
enpresaren tamaina (4011)
enpresaren transferentzia (4006)
enpresaren zuzendaritza (4006)
2007-02-05

enpresen aldi baterako elkartea
USE aldi baterako enpresa-elkartea(4016)
enpresen arteko akordioa
USE enpresa arteko akordioa(4006)
enpresen arteko hitzarmena
USE enpresa arteko akordioa(4006)
enpresen arteko lankidetza
USE enpresen arteko lankidetza(4006)

enpresen arteko lankidetza (4006)
enpresen bat-egitea (4006)
enpresen elkarketa
USE enpresen arteko lankidetza(4006)
enpresen elkartea
USE enpresa-taldea(4006)
enpresen irenspena
USE enpresen bat-egitea(4006)
enpresen zatiketa (4006)
ente publikoa
USE enpresa publikoa(4011)
entente bertikala (4031)
entente ez-zilegia (4031)
entente horizontala (4031)
ententea (4031)
ententearen adierazpena (4031)
ententeei buruzko arauak (4031)
ententeen aurkako ekintza
USE ententeei buruzko arauak(4031)
ententerako baimena (4031)
ententerako baimenaren salbuespena (4031)
epai bidezko konponketa (4006)
erabaki-prozesua
USE erabakiak hartzea(4021)
erabakiak hartzea (4021)
erabakiak hartzeko prozesua
USE erabakiak hartzea(4021)
erabakitzeko prozesua
USE erabakiak hartzea(4021)
eragiketen ikerketa
USE kudeatzeko teknika(4021)
eraginkortasuna
USE produktibitatea(4026)
erantzukizun mugatuko baltzua
USE erantzukizun mugatuko sozietatea(4016)
erantzukizun mugatuko sozietatea (4016)
Erkidegoko enpresa
USE europar enpresa(4011)
erosketa esklusiboa (4031)
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erosketa esklusiborako akordioa
USE erosketa esklusiboa(4031)

fakturen deskontua
USE fakturazioa(4026)

erosketa-monopolioa (4031)
erosle bakarra
USE erosketa-monopolioa(4031)
erosteko eskaintza publikoa (4006)
errentagarritasuna (4026)
erreserba berezia
USE kontabilitateko erreserba(4026)
erreserbak (4021)
eskaintzaren ezespena (4031)
eskariaren monopolioa
USE erosketa-monopolioa(4031)
esklusibitate-kontratua
USE banaketa esklusiboa(4031)
eskualdeko agentzia (4006)
eskuratzeko eskaintza publikoa
USE erosteko eskaintza publikoa(4006)
espezializaziorako akordioa (4031)
establezimendua (4006)
estatu-laguntzen kontrola
USE laguntza publikoen kontrola(4031)
Estatuaren enpresa
USE enpresa publikoa(4011)
Estatuaren laguntzen kontrola
USE laguntza publikoen kontrola(4031)
Estatuaren monopolioa (4031)
ETE
USE enpresa txiki eta ertainak(4011)
ETE-en Europako Behatokia
USE enpresa txiki eta ertainak(4011)
etiketa soziala (4006)
Europako Enpresa eta Berrikuntza Zentroa
USE enpresa txiki eta ertainak(4011)
europar enpresa (4011)
europar kooperatiba (4016)
europar sozietate kooperatiboa
USE europar kooperatiba(4016)
europar sozietatea (4016)
ezarpen kolektiboko sozietatea
USE inbertsio-sozietatea(4016)
fabrika-itxiera
USE jardueraren amaiera(4006)
factoring-a
USE fakturazioa(4026)
faktura
USE fakturazioa(4026)
fakturazioa (4026)

familia-enpresa (4011)
finantza-analisia (4021)
finantza-beharrizana (4021)
finantza-galera (4026)
finantza-gastuak
USE gastu orokorrak(4026)
finantza-kontua
USE kontua(4026)
finantza-kudeaketa (4021)
finantza-partaidetza
USE partaidetza(4006)
finantzaketa-tarte gordina
USE cash-flow-a(4026)
fundazioa (4016)
funts-aurrerakina
USE aldez aurreko ordainketa(4026)
funtzionamendu-kostua
USE ustiapen-kostua(4026)
galera
USE finantza-galera(4026)
gastu orokorrak (4026)
gastua (4026)
gezurrezko publizitatea
USE abusuzko publizitatea(4031)
GIE
USE ekonomia-intereseko taldea(4016)
gorabeheretarako stock-a
USE gutxieneko stock-a(4021)
gutxieneko stock-a (4021)
herri-onurako erakundea (4016)
higiezin-enpresa (4011)
higiezin-sozietate zibila
USE sozietate zibila(4016)
higiezin-sozietatea
USE higiezin-enpresa(4011)
higiezinetako inbertsio-funtsa
USE inbertsio-sozietatea(4016)
holding sozietatea
USE holding-a(4006)
holding-a (4006)
idazkaria
USE idazkaritzako langileak(4006)
idazkaritzako langileak (4006)
inbertsio-funts erkidea
USE inbertsio-sozietatea(4016)

2007-02-05
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inbertsio-kostua (4026)
inbertsio-sozietatea (4016)
industria- eta merkataritza-mozkina
USE mozkina(4026)
industria-amortizazioa
USE amortizazioa(4026)
industria-enpresa (4011)
industria-kapitala (4026)
industrialaria
USE enpresaburua(4006)
industrien deslokalizazioa
USE deslokalizazioa [V4.2](4006)
inportazio-monopolioa (4031)
integrazio bertikala
USE entente bertikala(4031)
integrazio horizontala
USE entente horizontala(4031)
interes ekonomikoko elkartea
USE ekonomia-intereseko taldea(4016)
interes ekonomikoko multzoa
USE ekonomia-intereseko taldea(4016)
interes kolektiboko enpresa (4016)
irabazia
USE mozkina(4026)
irabaziak lortzeko asmorik gabeko erakundea
USE irabaziak lortzeko xederik gabeko
sozietatea(4016)
irabaziak lortzeko xederik gabeko elkartea
USE irabaziak lortzeko xederik gabeko
sozietatea(4016)
irabaziak lortzeko xederik gabeko sozietatea (4016)
irabazirik gabeko erakundea
USE irabaziak lortzeko xederik gabeko
sozietatea(4016)
iruzurrezko porrota
USE porrota(4006)
jakintzaren kapitalizazioa
USE jakintzaren kudeaketa(4021)
jakintzaren kudeaketa (4021)
jakintzaren transmisioa
USE jakintzaren kudeaketa(4021)
jarduera anitzeko enpresa
USE enpresa-multzoa(4006)
jarduera ekonomikoaren moraltasuna (4006)
jardueraren amaiera (4006)
jardueraren ezarketa (4006)
jarduteko programa (4021)
joint venture-a
2007-02-05

USE aldi baterako enpresa-elkartea(4016)

kalitate-zirkulua (4021)
kapital intelektuala [V4.2] (4021)
kapital soziala (4006)
kapital zirkulatzailea
USE aktibo zirkulatzailea(4026)
kapital-beharrizana
USE finantza-beharrizana(4021)
kapital-kostua (4026)
kapital-sozietatea (4016)
kapital-txikipena
USE kapital-zabalkuntza(4006)
kapital-zabalkuntza (4006)
kapital/ekoizpen erlazioa
USE produktibitatea(4026)
kapital/lan erlazioa
USE produktibitatea(4026)
kapitalaren balio-galera (4026)
kartela (4031)
karterako sozietatea
USE inbertsio-sozietatea(4016)
know-how-aren transmisioa
USE jakintzaren kudeaketa(4021)
kobrantzen kudeaketa
USE fakturazioa(4026)
komanditako sozietate akzioduna
USE sozietate komanditarioa(4016)
komanditako sozietate soila
USE sozietate komanditarioa(4016)
konkurrentzia desleiala
USE lehiaren murrizketa(4031)
konpainia edukitzailea
USE holding-a(4006)
konpainia fiduziarioa
USE sozietate fiduziarioa(4011)
konpainia nagusia
USE holding-a(4006)
konparaziozko publizitatea (4031)
kontabilitate orokorra (4026)
kontabilitate-erregularizazioa
USE kontuen itxiera(4026)
kontabilitate-kudeaketa (4026)
kontabilitatea (4026)
kontabilitateko balantzea
USE balantzea(4026)
kontabilitateko egozketa (4026)
kontabilitateko emaitza
USE ustiapenaren emaitza(4026)
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kontabilitateko eragiketa
USE kontabilitate-kudeaketa(4026)

kontabilitateko erreserba (4026)
kontabilitateko hornikuntza
USE kontabilitateko erreserba(4026)
kontrol-sozietatea
USE holding-a(4006)
kontu bateratua (4026)
kontu-ematea
USE kontuen itxiera(4026)
kontu-hartzailea
USE kontularia(4026)
kontu-ikuskaritza (4021)
kontu-ikuskatzailea
USE kontularia(4026)
kontua (4026)
kontuen argitalpena
USE kontuen publizitatea(4026)
kontuen azterketa
USE kontuen egiaztapena(4026)
kontuen azterlaria
USE kontularia(4026)
kontuen egiaztapena (4026)
kontuen ikuskapena
USE kontuen egiaztapena(4026)
kontuen itxiera (4026)
kontuen publizitatea (4026)
kontularia (4026)
konturako ordainketa
USE aldez aurreko ordainketa(4026)
kontzentrazio ekonomikoa (4006)
kontzentrazioen kontrola (4031)
kontzentraziorako baimena
USE ententerako baimena(4031)
kooperatiba (4016)
kostu/eraginkortasun analisia (4026)
kostu/mozkin analisia (4026)
kostu/mozkin erlazioa
USE kostu/mozkin analisia(4026)
kostu/mozkin koefizientea
USE kostu/mozkin analisia(4026)
kostuen analisia (4026)
kostuen araberako eraginkortasuna
USE kostu/eraginkortasun analisia(4026)
kostuen kalkulua (4026)
kostuen zenbatespena
USE kostuen kalkulua(4026)
2007-02-05

krisian dagoen enpresa (4006)
kudeaketa (4021)
kudeaketa-kontrola (4021)
kudeaketarako informazio-basea
USE kudeaketarako informazio-sistema(4021)
kudeaketarako informazio-sistema (4021)
kudeaketarako sistema informatikoa
USE kudeaketarako informazio-sistema(4021)
kudeatzailetza
USE enpresaren zuzendaritza(4006)
kudeatzeko teknika (4021)
kutxako fluxua
USE cash-flow-a(4026)
label soziala
USE etiketa soziala(4006)
laguntza publikoaren jakinarazpena
USE laguntza publikoen kontrola(4031)
laguntza publikoen kontrola (4031)
lanbideratzeko enpresa (4011)
laneskuaren kostua
USE alokairuen kostua(4026)
langileek enpresa erostea
USE enpresa-erosketa(4006)
langileen zerrenda
USE enpresaren tamaina(4011)
leasing enpresa
USE aloger-enpresa(4011)
legez aurkako lehia
USE lehiaren murrizketa(4031)
lehia (4031)
lehia askea (4031)
lehia desleiala
USE lehiaren murrizketa(4031)
lehia faltsua
USE lehiaren murrizketa(4031)
lehia-politika (4031)
lehia-zuzenbidea (4031)
lehiaketa ez-osoa
USE lehiaren murrizketa(4031)
lehiakortasuna (4006)
lehian ez aritzeko betebeharra (4031)
lehiaren desitxuratzea
USE lehiaren murrizketa(4031)
lehiaren murrizketa (4031)
lehiari buruzko arauak
USE lehia-zuzenbidea(4031)
liburu-eramailea
USE kontularia(4026)
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logistika
USE materialen kudeaketa(4021)
lur jotzea
USE porrota(4006)
Management Information System
USE kudeaketarako informazio-sistema(4021)
management-a
USE kudeaketa(4021)

materialen kudeaketa (4021)
mendeko sozietate erkidea (4006)
mendeko sozietatea (4006)
merkataritza-etekina (4026)
merkataritza-monopolioa
USE monopolioa(4031)
merkataritza-praktika desleiala
USE lehiaren murrizketa(4031)
merkataritza-praktika murriztailea
USE lehiaren murrizketa(4031)
merkataritzako enpresa (4011)
merkataritzako erregistroa
USE merkataritzako sozietatea erregistratzea(4006)
merkataritzako sozietatea (4016)
merkataritzako sozietatea desegitea
USE merkataritzako sozietatearen likidazioa(4006)
merkataritzako sozietatea erregistratzea (4006)
merkataritzako sozietatearen likidazioa (4006)
merkataritzako sozietateen eraketa (4006)
merkataritzako sozietateen inskripzioa
USE merkataritzako sozietatea erregistratzea(4006)
merkataritzaz kanpoko mozkina
USE mozkina(4026)
merkatu-kuota
USE merkatuaren banaketa(4031)
merkatuaren banaketa (4031)
merkaturatze-etekina
USE merkataritza-etekina(4026)
merkaturatzearen mugaketa (4031)
merkaturatzeko debekua
USE merkaturatzearen mugaketa(4031)
merkaturatzeko monopolioa
USE monopolioa(4031)
mikroenpresa (4011)
monopolioa (4031)
monopolioaren aurkako ekintza
USE ententeei buruzko arauak(4031)
monopolioen aurkako legeria
USE trusten aurkako legeria(4031)
2007-02-05

monopsonioa
USE erosketa-monopolioa(4031)
mozkin garbia eta amortizazioa
USE cash-flow-a(4026)
mozkin-tartea
USE merkataritza-etekina(4026)

mozkina (4026)
multinazionala
USE enpresa multinazionala(4011)
nagusigoa (4031)
nagusigoa duen enpresa
USE nagusigoa(4031)
nagusigoaren abusua
USE nagusigoa(4031)
nazioarteko bat-egitea (4006)
nazioarteko ententea (4031)
nazioarteko lehia (4031)
nazioarteko praktika itundua
USE nazioarteko ententea(4031)
oligopolioa (4031)
oligopsonioa (4031)
ondasunen likidazioa (4006)
OPA
USE erosteko eskaintza publikoa(4006)
optimizazioa
USE kudeatzeko teknika(4021)
ordainkera
USE ordainketa(4026)
ordainketa (4026)
ordainketak etetea (4006)
ordaintzeko epea (4026)
ordaintzeko era
USE ordainketa(4026)
ordezkaritza-gastuak
USE gastu orokorrak(4026)
organigrama (4021)
partaidetza (4006)
partaidetza gehiengoduna eskuratzea
USE partaidetza(4006)
partaidetza-kontua
USE partaidetzako sozietatea(4016)
partaidetzak eskuratzea
USE partaidetza(4006)
partaidetzako enpresa-elkartea
USE aldi baterako enpresa-elkartea(4016)
partaidetzako sozietatea (4016)
pertsonen sozietatea (4016)
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porrota (4006)
praktika itunduak
USE ententeei buruzko arauak(4031)
praktika itunduen adierazpena
USE ententearen adierazpena(4031)
praktika itunduetarako baimenaren salbuespena
USE ententerako baimenaren salbuespena(4031)
prezioei buruzko akordioa (4031)
produktibitatea (4026)
produkziorako eraginkortasuna
USE produktibitatea(4026)
profesionalen sozietate zibila (4016)
programazio dinamikoa
USE kudeatzeko teknika(4021)
programazio lineala
USE kudeatzeko teknika(4021)
programen ebaluazioa
USE proiektuen ebaluazioa(4021)
proiektuak balioztatzea
USE proiektuen ebaluazioa(4021)
proiektuen analisia
USE proiektuen ebaluazioa(4021)
proiektuen balorazioa
USE proiektuen ebaluazioa(4021)
proiektuen burutzapena (4021)
proiektuen ebaluazioa (4021)
proiektuen kudeaketa
USE proiektuen burutzapena(4021)
publizitate desleiala
USE abusuzko publizitatea(4031)
publizitate engainagarria
USE abusuzko publizitatea(4031)
salmenta esklusiboa
USE banaketa esklusiboa(4031)
salmenta-agentzia (4031)
salmenta-kopurua (4026)
salmentarako esklusibitatea
USE banaketa esklusiboa(4031)
saltzeko ukoa (4031)
sareen analisia
USE kudeatzeko teknika(4021)
segurtasunerako stock-a
USE gutxieneko stock-a(4021)
sektore pribatua
USE enpresa pribatua(4011)
sektore publikoa
USE enpresa publikoa(4011)
simulazio ekonomikoa
2007-02-05

USE kudeatzeko teknika(4021)
SM
USE erantzukizun mugatuko sozietatea(4016)
sozietate akzioduna
USE kapital-sozietatea(4016)
sozietate anonimo europarra
USE europar sozietatea(4016)

sozietate anonimoa (4016)
sozietate fiduziarioa (4011)
sozietate filiala
USE mendeko sozietatea(4006)
sozietate kolektiboa
USE pertsonen sozietatea(4016)
sozietate komanditario akzioduna
USE sozietate komanditarioa(4016)
sozietate komanditario soila
USE sozietate komanditarioa(4016)
sozietate komanditarioa (4016)
sozietate kooperatiboa
USE kooperatiba(4016)
sozietate mugatua
USE erantzukizun mugatuko sozietatea(4016)
sozietate multinazionala
USE enpresa multinazionala(4011)
sozietate nagusia (4006)
sozietate sortzailea
USE sozietate nagusia(4006)
sozietate transnazionala
USE enpresa transnazionala(4011)
sozietate zibila (4016)
sozietate-taldea
USE enpresa-taldea(4006)
sozietate-zuzenbidea (4006)
sozietatea (4016)
sozietatearen egoitza (4006)
sozietatearen era juridikoa
USE sozietatea(4016)
sozietatearen estatutu juridikoa
USE sozietatea(4016)
sozietatearen estatutua
USE sozietatea(4016)
sozietatearen izena (4006)
sozietatearen kapitala
USE kapital soziala(4006)
sozietatearen ondarea
USE kapital soziala(4006)
sozietateen bat-egitea
USE enpresen bat-egitea(4006)
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sozietateen baterakuntza
USE kontzentrazio ekonomikoa(4006)
start-up enpresa
USE enpresa sortu berria(4011)
stock baliagarria
USE gutxieneko stock-a(4021)

sukurtsala (4006)
trukatzeko eskaintza publikoa
USE erosteko eskaintza publikoa(4006)
trusta (4031)
trusten aurkako legeria (4031)
ustiapen-kontua (4026)
ustiapen-kontuaren saldoa
USE ustiapenaren emaitza(4026)
ustiapen-kostua (4026)
ustiapenaren emaitza (4026)
zerbitzu-enpresa (4011)
zerga-amortizazioa
USE amortizazioa(4026)
zinpeko kontu-azterlaria
USE kontularia(4026)
zuzendari kudeatzailea
USE enpresa-zuzendaria(4006)
zuzendaria
USE administrazio-koadroa(4006)
zuzendariek enpresa erostea
USE enpresa-erosketa(4006)
zuzendaritza-kontseilua
USE enpresaren zuzendaritza(4006)
zuzendaritzako idazkaria
USE idazkaritzako langileak(4006)
zuzeneko kostua (4026)
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