
 

 

 
 

2015թ-ի 3-րդ եռամսյակի հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

շարժական բջջային կապի ծառայությունների հիմնական տեխնիկատնտեսական 

ցուցանիշները 

   Հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները չ/մ  

1 Գործառնական եկամուտներ այդ թվում` հազ. դրամ 5,349,866 

1.1 
եկամուտներ շարժական կապից և հարակից 

գործունեությունից 
հազ. դրամ 5,349,866 

1.1.1 ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 2,260,693 

1.1.2 
ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ 

տվյալների հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում 
հազ. դրամ 58,225 

 
կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից  (SMS և 

MMS) 
հազ. դրամ 58,225 

 այլ հազ. դրամ - 

1.1.3 տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում հազ. դրամ 1,638,555 

 

լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների), (USB 

մոդեմով) 

հազ. դրամ 1,249,459 

 
շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի 

միջոցով) ծառայություններից 
հազ. դրամ 389,097 

 այլ հազ. դրամ - 

1.1.4 
կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից  (SMS և 

MMS) 
հազ. դրամ 45,433 

1.1.5 
միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի 

բաժանորդներ) 
հազ. դրամ 142,007 

1.1.6 
միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի 

ցանցերի  բաժանորդներ) 
հազ. դրամ 106,279 

1.1.7 փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում հազ. դրամ 709,737 

 ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 701,978 

 
կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից  (SMS և 

MMS) 
հազ. դրամ 7,758 

1.1.8 
կապուղիները վարձակալության տրամադրելու 

ծառայություններից 
հազ. դրամ - 

1.1.9 
բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից 
հազ. դրամ 349,655 

1.1.10 այլ եկամուտներ հազ. դրամ 39,282 

2 Գործառնական ծախսեր , այդ թվում՝ հազ. դրամ (5,266,480) 

2.1 փոխկապակցման ծախսեր հազ. դրամ (941,054) 

2.2 կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ (94,509) 

2.3 գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ (407,657) 

2.4 դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ (313,409) 

2.5 աշխատանքի վարձատրություն հազ. դրամ (624,465) 



 

 

 
 

2.6 
շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և 

պահպանման ծախսեր 
հազ. դրամ (458,378) 

2.7 այլ ծախսեր հազ. դրամ (2,427,008) 

3 
Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ 

նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը 

(OIBDA) 

հազ. դրամ 83,386 

4 
Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա  
հազ. դրամ (1,287,488) 

5 Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ 314,623 

6 Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից հազ. դրամ (92,247) 

6.1 Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ 6,263 

6.2 Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ (26,971) 

6.3 
Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 

օգուտներ/կորուստներ 
հազ. դրամ (6,343) 

6.4 Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ (65,196) 

7 Շահույթ մինչև հարկումը հազ. դրամ (981,726) 

8 Կապիտալ ծախսեր  հազ. դրամ 716,082 

9 Շարժական կապի ցուցանիշներ    

9.1 
Ակտիվ բաժանորդային համարների քանակ (հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ) 
   

9.1.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 366,822 

9.1.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 154,006 

9.1.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
բաժանորդ 130,745 

9.1.4 
Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ (հեռախոսի միջոցով ) 
բաժանորդ 284,669 

9.2 
Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին 

ընկնող միջին ամսական հասույթ (ARPU) 
   

9.2.1 կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 1,386 

9.2.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 4,458 

9.2.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
դրամ 3,220 

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 129 

9.3.2 հետվճարային բաժանորդներ րոպե 319 

9.3.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
ՄԲ 17,485 



 

 

 
 

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 11 

9.4.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 14 

9.4.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
դրամ 0.2 

9.4.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
դրամ N/A 

9.5 Նոր ակտիվացումներ    

9.5.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 57,826 

9.5.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 11,592 

9.5.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
բաժանորդ 15,276 

9.5.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
բաժանորդ N/A 

9.6 Բաժանորդների արտահոսք (Churn)    

9.6.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ (48,911) 

9.6.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ (10,125) 

9.6.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
բաժանորդ (15,358) 

9.6.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
բաժանորդ N/A 

 


