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Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները
Չափման 

միավոր
Գումար

1 Գործառնական եկամուտներ այդ թվում` հազ. դրամ                      3,799,114 
1.1 եկամուտներ շարժական կապից և հարակից գործունեությունից հազ. դրամ                       3,799,114 

1.1.1 ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ                       1,560,216 

1.1.2
ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ տվյալների 

հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում
հազ. դրամ                            55,776 

կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից  (SMS և MMS) հազ. դրամ                            48,151 
այլ հազ. դրամ                              7,626 

1.1.3 տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում հազ. դրամ                       1,247,512 

լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների), (USB մոդեմով)
հազ. դրամ                          913,580 

շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի միջոցով) 

ծառայություններից
հազ. դրամ                          333,932 

այլ հազ. դրամ                                   -   
1.1.4 կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից  (SMS և MMS) հազ. դրամ                            11,656 
1.1.5 միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի բաժանորդներ) հազ. դրամ                            13,643 

1.1.6
միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի ցանցերի  

բաժանորդներ)
հազ. դրամ                            33,352 

1.1.7 փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում հազ. դրամ                          299,826 
ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ                          288,287 
կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից  (SMS և MMS) հազ. դրամ                            11,539 

1.1.8 կապուղիները վարձակալության տրամադրելու ծառայություններից հազ. դրամ                                   -   
1.1.9 բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների վաճառքից հազ. դրամ                          543,728 

1.1.10 այլ եկամուտներ հազ. դրամ                            33,405 
2 Գործառնական ծախսեր , այդ թվում՝ հազ. դրամ                    (2,173,914)

2.1 փոխկապակցման ծախսեր հազ. դրամ                        (649,117)
2.2 կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ                            (2,922)
2.3 գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ                          (20,728)
2.4 դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ                          (50,676)
2.5 աշխատանքի վարձատրություն հազ. դրամ                        (644,782)
2.6 շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և պահպանման ծախսեր հազ. դրամ                        (251,197)
2.7 այլ ծախսեր հազ. դրամ                        (554,492)

3
Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը (OIBDA)
հազ. դրամ                      1,625,200 

4
Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական ակտիվների 

ամորտիզացիա 
հազ. դրամ                    (1,760,343)

5 Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ                       (124,746)

Տեղեկատվություն "Յուքոմ" ՓԲԸ-ի շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2020 թվականի

2-րդ եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ
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6 Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից հազ. դրամ                         272,917 
6.1 Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ                                 149 
6.2 Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ                        (648,191)

6.3 Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ/կորուստներ հազ. դրամ                          920,959 

6.4 Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ                                   -   

7 Շահույթ մինչև հարկումը հազ. դրամ                          13,029 

8 Կապիտալ ծախսեր հազ. դրամ                       (300,920)

9 Շարժական կապի ցուցանիշներ                                  -   

9.1
Ակտիվ բաժանորդային համարների քանակ (հաշվետու ժամանակաշրջանի 

վերջի դրությամբ)
                        578,816 

9.1.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                          275,808 
9.1.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                          148,859 

9.1.3
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
բաժանորդ                          154,149 

9.1.4
Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ 

(հեռախոսի միջոցով )
բաժանորդ                          347,004 

9.2
Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին ընկնող միջին 

ամսական հասույթ (ARPU)

9.2.1 կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                                 867 
9.2.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ                              3,414 

9.2.3
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
դրամ                              2,150 

9.2.4 տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ   N/A  

9.3
Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ (ներառյալ 

փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (MOaU, ՄԲOU)

9.3.1 կանխավճարային բաժանորդներ րոպե                                 116 
9.3.2 հետվճարային բաժանորդներ րոպե                                 345 

9.3.3
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
ՄԲ                            29,248 

9.3.4 տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ ՄԲ   N/A  

9.4 Միավորի գին (ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (APPM)

9.4.1 կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                                  7.4 
9.4.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ                                  9.9 

9.4.3
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
դրամ                                  0.1 

9.4.4 տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ   N/A  
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9.5 Նոր ակտիվացումներ

9.5.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                              9,075 
9.5.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                              4,157 

9.5.3
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
բաժանորդ                              7,198 

9.5.4 տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ   N/A  

9.6 Բաժանորդների արտահոսք (Churn)

9.6.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                          (34,421)
9.6.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                            (4,940)

9.6.3
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
բաժանորդ                            (8,781)

9.6.4 տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ   N/A  

1)

2)

3)

Աղյուսակով նախատեսված տեղեկատվությունները հրապարակվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ մինչև տվյալ 

եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 30-ը:

Դրամային մեծությունները բերվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի:

Աղյուսակում ներառված ցուցանիշները հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 

հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները:


