
 
 
 

 

2011թ-ի հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շարժական բջջային 
կապի ծառայությունների հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները 

  Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ չ/մ (*) 

1 Գործառնական եկամուտներ, այդ թվում`  հազ. դրամ 14,185,892 

1.1 
եկամուտներ շարժական կապից և հարակից գործունեությունից
ծառայություններից 

հազ. դրամ 14,185,892   

1.1.1 ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 4,684,820  

1.1.2 
ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ 
տվյալների հաղորդման ծառայություններից) 

հազ. դրամ 150,322   

1.1.3 տվյալների հաղորդման ծառայություններից հազ. դրամ 5,903,421   

1.1.4 ռոմինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի բաժանորդներ) հազ. դրամ 156,190 

1.1.5 
ռոմինգ ծառայություններից (արտերկրի ցանցերի 
բաժանորդներ) 

հազ. դրամ 127,076   

1.1.6 
փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալությամբ 
տրամադրելու ծառայություններից 

հազ. դրամ 2,291,232   

1.1.7 
 

բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 
վաճառքից 

հազ. դրամ 844,008   

1.1.8 այլ եկամուտներ հազ. դրամ 28,824   

1.2 այլ գործառնական եկամուտներ հազ. դրամ  n/a 

2 Ոչ գործառնական եկամուտներ/ (ծախսեր) հազ. դրամ (153,771)   

3 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ 9,800,601   

4 
Գործառնական ծախսեր (OPEX) , այդ 
թվում`(LAB+NONLAB-OP REV) 

հազ. դրամ (20,319,382) 
  

4.1 փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ (3,658,453)   

4.2 գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ (2,891,231)   

4.3 դիլերային միջնորդդավճար հազ. դրամ (1,934,222)   

4.4 աշխատավարձ և հատուցումներ հազ. դրամ (2,307,952) 

4.5 այլ գործառնական ծախսեր հազ. դրամ (9,527,524)   

5 
 Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների 
մաշվածությունը և ոչ նյութական ակտիվների 
ամորտիզացիան (OIBDA) (in Costs) 

հազ. դրամ (6,133,490) 
  

6 
Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա և ոչ նյութական 
ակտիվների մաշվածություն 

հազ. դրամ (6,954,274) 
  

7 Շահույթ հարկումից առաջ հազ. դրամ (19,208,774)  
 

8 Շահույթ հարկումից հետո հազ. դրամ (19,208,774)   

9 Շարժական կապի ցուցանիշներ  

9.1 Ակտիվ բաժանորդային համարների քանակ (3 ամիս) մարդ 579,927  

9.1.1 կանխավճարային բաժանորդներ մարդ 464,348  

9.1.2 հետվճարային բաժանորդներ մարդ 40,059  



 
 
 

 

9.1.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների)  

մարդ 75,520  

9.1.4 
տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ 

մարդ n/a   

9.2 
 
 

 Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ 
բաժանորդին ընկնող միջին ամսական հասույթ (ARPU – 
3 ամիս) 

 
   

9.2.1 կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 1,164  

9.2.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 4,504  

9.2.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ 5,775  

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, MbOU) 

   

9.3.1 կանխավճարային բաժանորդներ րոպե 145 255 

9.3.2 հետվճարային բաժանորդներ րոպե 247 367 

9.3.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

ՄԲ 7,704  

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 8 5 

9.4.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 18 12 

9.4.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով) բաժանորդներ 

դրամ 0.7 

9.4.4 
տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ 

դրամ n/a  

9.5 Նոր ակտիվացումներ  
 

9.5.1 կանխավճարային բաժանորդներ մարդ 548,108  

9.5.2 հետվճարային բաժանորդներ մարդ 28,971  

9.5.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

մարդ 57,717 

9.5.4 տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ 

մարդ n/a    

9.6 Արտահոսք (Churn)    

9.6.1 կանխավճարային բաժանորդներ տոկոս 112.6%  

9.6.2 հետվճարային բաժանորդներ տոկոս 69%  

9.6.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

տոկոս 59% 

9.6.4 տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ 

n/a   

* ներառյալ մուտքային զանգերը 


