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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Andmete esitamiseks on eSTAT https://estat.stat.ee/.
Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga
klienditugi@stat.ee.
Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö
majandusüksusega“.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. KÄIBEVARAD (ILMA VARUDETA).  Kvartali alguse andmed on eeltäidetud eelmise kvartali lõpu andmetega. Palume
kontrollida eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.

Kvartali alguse andmed on eeltäidetud eelmise perioodi kvartali lõpu andmetega. Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel
täpsustada.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

010 / 1 Raha – kvartali
lõpul

ENTQ_F
_010_1

Raha – raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused,
paigutused rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse
fondidesse.

Positiivne
täisarv

010 / 2 Raha – kvartali
algul

ENTQ_F
_010_2

Raha – raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiused,
paigutused rahaturufondidesse ja muudesse ülilikviidsetesse
fondidesse.

Positiivne
täisarv

020 / 1 Lühiajalised
aktsiad ja osad –
kvartali lõpul

ENTQ_F
_020_1

Lühiajalised aktsiad ja osad – kauplemise eesmärgil hoitavad
aktsiad ja osad, mis on soetatud edasimüümiseks hiljemalt
järgmise aruandeaasta jooksul.

Positiivne
täisarv

020 / 2 Lühiajalised
aktsiad ja osad –
kvartali algul

ENTQ_F
_020_2

Lühiajalised aktsiad ja osad – kauplemise eesmärgil hoitavad
aktsiad ja osad, mis on soetatud edasimüümiseks hiljemalt
järgmise aruandeaasta jooksul.

Positiivne
täisarv

030 / 1 Muud lühiajalised
finantsinvesteering
ud (v.a aktsiad ja
osad) – kvartali
lõpul

ENTQ_F
_030_1

Muud lühiajalised finantsinvesteeringud (v.a aktsiad ja osad)
– kauplemise eesmärgil hoitavad muud väärtpaberid
(obligatsioonid, võlakirjad, fondi osakud jms), mille
lunastustähtaeg on hiljemalt järgmise aruandeaasta jooksul,
samuti tuletisinstrumendid (forward-, futuur-, swap-,
optsioonilepingud jmt).

Positiivne
täisarv

030 / 2 Muud lühiajalised
finantsinvesteering
ud (v.a aktsiad ja
osad) – kvartali
algul

ENTQ_F
_030_2

Muud lühiajalised finantsinvesteeringud (v.a aktsiad ja osad)
– kauplemise eesmärgil hoitavad muud väärtpaberid
(obligatsioonid, võlakirjad, fondi osakud jms), mille
lunastustähtaeg on hiljemalt järgmise aruandeaasta jooksul,
samuti tuletisinstrumendid (forward-, futuur-, swap-,
optsioonilepingud jmt).

Positiivne
täisarv

040 / 1 Nõuded ostjate
vastu – kvartali
lõpul

ENTQ_F
_040_1

Nõuded ostjate vastu – ettevõtte tavapärase äritegevuse
käigus tekkinud lühiajalised nõuded – ostjatelt laekumata
arved, tõenäoliselt laekumata jäävad arved (miinusega).

Positiivne
täisarv

040 / 2 Nõuded ostjate
vastu – kvartali
algul

ENTQ_F
_040_2

Nõuded ostjate vastu – ettevõtte tavapärase äritegevuse
käigus tekkinud lühiajalised nõuded – ostjatelt laekumata
arved, tõenäoliselt laekumata jäävad arved (miinusega).

Positiivne
täisarv
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050 / 1 Mitmesugused
lühiajalised
nõuded – kvartali
lõpul

ENTQ_F
_050_1

Mitmesugused lühiajalised nõuded – aruandekvartali
laekumata tulud, lühiajalised nõuded teiste
konsolideerimisgrupi ettevõtjate, aktsionäride ja muude
seotud osapoolte vastu ning muud lühiajalised nõuded.
Mitmesugused nõuded (laenud) võrduvad Eesti
mittefinantsettevõtete, Eesti eraisikute või teiste
institutsioonide laekumata tuludega.

Positiivne
täisarv

050 / 2 Mitmesugused
lühiajalised
nõuded – kvartali
algul

ENTQ_F
_050_2

Mitmesugused lühiajalised nõuded – aruandekvartali
laekumata tulud, lühiajalised nõuded teiste
konsolideerimisgrupi ettevõtjate, aktsionäride ja muude
seotud osapoolte vastu ning muud lühiajalised nõuded.
Mitmesugused nõuded (laenud) võrduvad Eesti
mittefinantsettevõtete, Eesti eraisikute või teiste
institutsioonide laekumata tuludega.

Positiivne
täisarv

051 / 1 Mitmesugused
lühiajalised
nõuded: Eesti
mittefinantsettevõt
etele – kvartali
lõpul

ENTQ_F
_051_1

Mitmesugused lühiajalised nõuded Eesti
mittefinantsettevõtetele. Eesti mittefinantsettevõtted on kõik
Eestis registreeritud äriühingud, v.a krediidi- ja
finantseerimisasutused.

Positiivne
täisarv

051 / 2 Mitmesugused
lühiajalised
nõuded: Eesti
mittefinantsettevõt
etele – kvartali
algul

ENTQ_F
_051_2

Mitmesugused lühiajalised nõuded Eesti
mittefinantsettevõtetele. Eesti mittefinantsettevõtted on kõik
Eestis registreeritud äriühingud, v.a krediidi- ja
finantseerimisasutused.

Positiivne
täisarv

052 / 1 Mitmesugused
lühiajalised
nõuded: Eesti
eraisikutele –
kvartali lõpul

ENTQ_F
_052_1

Mitmesugused lühiajalised nõuded Eesti eraisikutele. Eesti
eraisik on Eesti eraisikust resident ehk füüsiline isik, kelle
alaline elukoht on Eesti või kes viibib Eestis aastas 183
päeva või rohkem.

Positiivne
täisarv

052 / 2 Mitmesugused
lühiajalised
nõuded: Eesti
eraisikutele –
kvartali algul

ENTQ_F
_052_2

Mitmesugused lühiajalised nõuded Eesti eraisikutele. Eesti
eraisik on Eesti eraisikust resident ehk füüsiline isik, kelle
alaline elukoht on Eesti või kes viibib Eestis aastas 183
päeva või rohkem.

Positiivne
täisarv

060 / 1 Ettemaksed ja
tagasinõuded –
kvartali lõpul

ENTQ_F
_060_1

Ettemaksed ja tagasinõuded – maksude ettemaksed ja
tagasinõuded ning tulevaste perioodide ettemakstud kulud.

Positiivne
täisarv

060 / 2 Ettemaksed ja
tagasinõuded –
kvartali algul

ENTQ_F
_060_2

Ettemaksed ja tagasinõuded – maksude ettemaksed ja
tagasinõuded ning tulevaste perioodide ettemakstud kulud.

Positiivne
täisarv

Tabel 2. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD. Kvartali alguse andmed on eeltäidetud eelmise kvartali lõpu andmetega.
Palume kontrollida eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.

Kvartali alguse andmed on eeltäidetud eelmise perioodi kvartali lõpu andmetega. Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel
täpsustada.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

110 / 1 Pikaajalised
aktsiad ja osad –
kvartali lõpul

ENTQ_F
_110_1

Pikaajalised aktsiad ja osad – tütar-, sidus- ja teiste
ettevõtete aktsiad ja osad, mida tõenäoliselt ei müüda
järgmisel aruandeaastal.

Positiivne
täisarv

110 / 2 Pikaajalised
aktsiad ja osad –
kvartali algul

ENTQ_F
_110_2

Pikaajalised aktsiad ja osad – tütar-, sidus- ja teiste
ettevõtete aktsiad ja osad, mida tõenäoliselt ei müüda
järgmisel aruandeaastal.

Positiivne
täisarv

120 / 1 Muud pikaajalised
väärtpaberid (v.a
aktsiad ja osad) –
kvartali lõpul

ENTQ_F
_120_1

Muud pikaajalised väärtpaberid (v.a aktsiad ja osad) – teiste
ettevõtete pikaajalised võlakirjad, obligatsioonid, fondi
osakud jm, mida tõenäoliselt ei müüda järgmisel
aruandeaastal, samuti tuletisinstrumendid.

Positiivne
täisarv

120 / 2 Muud pikaajalised
väärtpaberid (v.a
aktsiad ja osad) –
kvartali algul

ENTQ_F
_120_2

Muud pikaajalised väärtpaberid (v.a aktsiad ja osad) – teiste
ettevõtete pikaajalised võlakirjad, obligatsioonid, fondi
osakud jm, mida tõenäoliselt ei müüda järgmisel
aruandeaastal, samuti tuletisinstrumendid.

Positiivne
täisarv

130 / 1 Mitmesugused
pikaajalised
nõuded (laenud) –

ENTQ_F
_130_1

Mitmesugused pikaajalised nõuded (laenud) – pikaajalised
nõuded tütar-, sidus- ja teiste ettevõtete vastu. Siin
näidatakse ka rendileandja pikaajalised nõuded kapitalirendi

Positiivne
täisarv
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kvartali lõpul (liisingu) rentniku vastu, v.a ostjatelt laekumata pikaajalised
arved.

130 / 2 Mitmesugused
pikaajalised
nõuded (laenud) –
kvartali algul

ENTQ_F
_130_2

Mitmesugused pikaajalised nõuded (laenud) – pikaajalised
nõuded tütar-, sidus- ja teiste ettevõtete vastu. Siin
näidatakse ka rendileandja pikaajalised nõuded kapitalirendi
(liisingu) rentniku vastu, v.a ostjatelt laekumata pikaajalised
arved.

Positiivne
täisarv

131 / 1 Mitmesugused
pikaajalised
nõuded (laenud):
Eesti
mittefinantsettevõt
etele – kvartali
lõpul

ENTQ_F
_131_1

Mitmesugused pikaajalised nõuded (laenud) Eesti
mittefinantsettevõtetele. Eesti mittefinantsettevõtted on kõik
Eestis registreeritud äriühingud, v.a krediidi- ja
finantseerimisasutused.

Positiivne
täisarv

131 / 2 Mitmesugused
pikaajalised
nõuded (laenud):
Eesti
mittefinantsettevõt
etele – kvartali
algul

ENTQ_F
_131_2

Mitmesugused pikaajalised nõuded (laenud) Eesti
mittefinantsettevõtetele. Eesti mittefinantsettevõtted on kõik
Eestis registreeritud äriühingud, v.a krediidi- ja
finantseerimisasutused.

Positiivne
täisarv

132 / 1 Mitmesugused
pikaajalised
nõuded (laenud):
Eesti eraisikutele –
kvartali lõpul

ENTQ_F
_132_1

Mitmesugused pikaajalised nõuded (laenud) Eesti
eraisikutele. Eesti eraisik on Eesti eraisikust resident ehk
füüsiline isik, kelle alaline elukoht on Eesti või kes viibib
Eestis aastas 183 päeva või rohkem.

Positiivne
täisarv

132 / 2 Mitmesugused
pikaajalised
nõuded (laenud):
Eesti eraisikutele –
kvartali algul

ENTQ_F
_132_2

Mitmesugused pikaajalised nõuded (laenud) Eesti
eraisikutele. Eesti eraisik on Eesti eraisikust resident ehk
füüsiline isik, kelle alaline elukoht on Eesti või kes viibib
Eestis aastas 183 päeva või rohkem.

Positiivne
täisarv

140 / 1 Pikaajalised
ostjatelt laekumata
arved – kvartali
lõpul

ENTQ_F
_140_1

Pikaajalised ostjatelt laekumata arved – ostjatelt laekumata
summad, mille maksetähtaeg on pärast järgmist
aruandeaastat.

Positiivne
täisarv

140 / 2 Pikaajalised
ostjatelt laekumata
arved – kvartali
algul

ENTQ_F
_140_2

Pikaajalised ostjatelt laekumata arved – ostjatelt laekumata
summad, mille maksetähtaeg on pärast järgmist
aruandeaastat.

Positiivne
täisarv

Tabel 3. KOHUSTISED.   Kvartali alguse andmed on eeltäidetud eelmise kvartali lõpu andmetega. Palume kontrollida eeltäidetud
väljad ja vajadusel täpsustada.

Kvartali alguse andmed on eeltäidetud eelmise perioodi kvartali lõpu andmetega. Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel
täpsustada.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

210 / 1 Lühiajalised
kohustised kokku
– kvartali lõpul

ENTQ_F
_210_1

Lühiajalised kohustised kokku, maksetähtajaga hiljemalt
järgmisel aruandeaastal: võlakohustised, võlakirjad ja muud
lühiajalised kohustised.

Positiivne
täisarv

210 / 2 Lühiajalised
kohustised kokku
– kvartali algul

ENTQ_F
_210_2

Lühiajalised kohustised kokku, maksetähtajaga hiljemalt
järgmisel aruandeaastal: võlakohustised, võlakirjad ja muud
lühiajalised kohustised.

Positiivne
täisarv

211 / 1 Lühiajalised
kohustised:
lühiajalised
laenukohustised –
kvartali lõpul

ENTQ_F
_211_1

Lühiajalised laenukohustised – lühiajalised laenud,
arvelduskrediit ja muud finantseerimise eesmärgil tekkinud
võlakohustised, pikaajaliste laenude ja kapitalirendikohustiste
see osa, mis tuleb tagasi maksta hiljemalt järgmisel
aruandeaastal, v.a võlakirjad.

Positiivne
täisarv

211 / 2 Lühiajalised
kohustised:
lühiajalised
laenukohustised –
kvartali algul

ENTQ_F
_211_2

Lühiajalised laenukohustised – lühiajalised laenud,
arvelduskrediit ja muud finantseerimise eesmärgil tekkinud
võlakohustised, pikaajaliste laenude ja kapitalirendikohustiste
see osa, mis tuleb tagasi maksta hiljemalt järgmisel
aruandeaastal, v.a võlakirjad.

Positiivne
täisarv

212 / 1 Lühiajalised
laenukohustised:
Eesti
mittefinantsettevõt

ENTQ_F
_212_1

Lühiajalised laenukohustised Eesti mittefinantsettevõtetelt.
Eesti mittefinantsettevõtted on kõik Eestis registreeritud
äriühingud, mis ei ole krediidi- või finantseerimisasutused.

Positiivne
täisarv
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etelt – kvartali
lõpul

212 / 2 Lühiajalised
laenukohustised:
Eesti
mittefinantsettevõt
etelt – kvartali
algul

ENTQ_F
_212_2

Lühiajalised laenukohustised Eesti mittefinantsettevõtetelt.
Eesti mittefinantsettevõtted on kõik Eestis registreeritud
äriühingud, mis ei ole krediidi- või finantseerimisasutused.

Positiivne
täisarv

230 / 1 Pikaajalised
kohustised kokku
– kvartali lõpul

ENTQ_F
_230_1

Pikaajalised kohustised kokku, maksetähtajaga pärast
järgmist aruandeaastat: laenukohustised, võlakirjad ja muud
pikaajalised kohustised.

Positiivne
täisarv

230 / 2 Pikaajalised
kohustised kokku
– kvartali algul

ENTQ_F
_230_2

Pikaajalised kohustised kokku, maksetähtajaga pärast
järgmist aruandeaastat: laenukohustised, võlakirjad ja muud
pikaajalised kohustised.

Positiivne
täisarv

231 / 1 Pikaajalised
kohustised:
pikaajalised
laenukohustised –
kvartali lõpul

ENTQ_F
_231_1

Pikaajalised laenukohustised – pikaajaliste võlakohustiste
(laenud, kapitalirendikohustised jt) see osa, mis tuleb tagasi
maksta pärast järgmist aruandeaastat, ning konverteeritavad
laenukohustised.

Positiivne
täisarv

231 / 2 Pikaajalised
kohustised:
pikaajalised
laenukohustised –
kvartali algul

ENTQ_F
_231_2

Pikaajalised laenukohustised – pikaajaliste võlakohustiste
(laenud, kapitalirendikohustised jt) see osa, mis tuleb tagasi
maksta pärast järgmist aruandeaastat, ning konverteeritavad
laenukohustised.

Positiivne
täisarv

232 / 1 Pikaajalised
laenukohustised:
Eesti
mittefinantsettevõt
etelt – kvartali
lõpul

ENTQ_F
_232_1

Pikaajalised laenukohustised Eesti mittefinantsettevõtetelt.
Eesti mittefinantsettevõtted on kõik Eestis registreeritud
äriühingud, mis ei ole krediidi- või finantseerimisasutused.

Positiivne
täisarv

232 / 2 Pikaajalised
laenukohustised:
Eesti
mittefinantsettevõt
etelt – kvartali
algul

ENTQ_F
_232_2

Pikaajalised laenukohustised Eesti mittefinantsettevõtetelt.
Eesti mittefinantsettevõtted on kõik Eestis registreeritud
äriühingud, mis ei ole krediidi- või finantseerimisasutused.

Positiivne
täisarv

Tabel 4. OMAKAPITAL.   Kvartali alguse andmed on eeltäidetud eelmise kvartali lõpu andmetega. Palume kontrollida eeltäidetud
väljad ja vajadusel täpsustada.

Kvartali alguse andmed on eeltäidetud eelmise perioodi kvartali lõpu andmetega. Palume kontrollida üle eeltäidetud väljad ja vajadusel
täpsustada.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

300 / 1 Omakapital kokku
– kvartali lõpul *

ENTQ_F
_300_1

Omakapital – nimiväärtuses ja registreerimata aktsia- või
osakapital, ülekurss, reservid, eelmiste perioodide jaotamata
kasum (kahjum), aruandeperioodi kasum (kahjum), millest on
lahutatud sissemaksmata osakapital, muu omakapital ning
oma osad või aktsiad.

Täisarv

300 / 2 Omakapital kokku
– kvartali algul *

ENTQ_F
_300_2

Omakapital – nimiväärtuses ja registreerimata aktsia- või
osakapital, ülekurss, reservid, eelmiste perioodide jaotamata
kasum (kahjum), aruandeperioodi kasum (kahjum), millest on
lahutatud sissemaksmata osakapital, muu omakapital ning
oma osad või aktsiad.

Täisarv

Tabel 5. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-II, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea Muutuja nimetus Muutuja Selgitus Andmetüüp Väärtust ei
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kood/
veeru
kood

* - kohustuslik kood (komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.

Positiivne
täisarv

Tabel Y1. Hinnang 5 palli skaalal

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimuste
sõnastused

TAGASI
S_2

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / Küsimuste
veateadete ehk
kontrollide
sõnastused

TAGASI
S_3

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / Küsimustiku
selgitavad (hiirega
peale liikudes
avanevad) tekstid

TAGASI
S_7

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / Küsimustiku
eeltäitmine

TAGASI
S_8

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / eStati
kasutusmugavus

TAGASI
S_9

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

Tabel Y2. Üldhinnang küsimustikule

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Üldhinnang
küsimustiku
täitmise lihtsusele

TAGASI
SY_1

rahulolu_va
ga_lihtne_v
aga_keeruli
ne_5L

Tabel Y3. Ettepanekud ja kommentaarid (max 200 tähemärki)
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Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Ettepanekud ja
kommentaarid

TAGASI
S_TESS
T

Tekst


