
 

 

 
 

2015թ-ի 4-րդ եռամսյ ակի  հանրայ ին  է լ եկտրոնայ ին  հաղորդակցու թյ ան  

ցանցի շ արժական  բ ջ ջայ ին  կապի ծառայ ու թյ ու նների  հիմնական  

տեխնիկատնտեսական  ցու ցանիշ ները 

   Հիմնական  տեխնիկատնտեսական  ցու ցանիշ ները  չ /մ  

1 Գործառնական  եկամու տներ  այ դ թվու մ` հազ . դրամ 4,992,862  

1.1 
եկամու տներ  շ արժական  կապից  և հարակից  

գործու նեու թյ ու նից  
հազ . դրամ 4,992,862  

1.1.1 ձայ նայ ին  ծառայ ու թյ ու ններից  հազ . դրամ 2,067,585  

1.1.2 

ավել ացված  արժեքի  ծառայ ու թյ ու ններից  

(բացառու թյ ամբ  տվյ ալ ների  հաղորդման  

ծառայ ու թյ ու ններից ), այ դ թվու մ 

հազ . դրամ 67,165  

 
կարճ  և  մու լ տիմեդիա հաղորդագրու թյ ու ններից   

(SMS և MMS) 
հազ . դրամ 67,165  

 այ լ  հազ . դրամ -    

1.1.3 
տվյ ալ ների հաղորդման  ծառայ ու թյ ու ններից , այ դ 

թվու մ 
հազ . դրամ 1,561,763  

 

լ այ նաշ երտ ինտերնետ հասանել իու թյ ան  

ծառայ ու թյ ու ններից  (բացառու թյ ամբ  հեռախոսի  

միջ ոցով օգտվողների ), (USB մոդեմով ) 

հազ . դրամ 1,184,397  

 
շ արժական  բ ջ ջայ ին  կապի ցանցով մատու ցվող  

(հեռախոսի միջ ոցով ) ծառայ ու թյ ու ններից  
հազ . դրամ 377,366  

 այ լ  հազ . դրամ -    

1.1.4 
կարճ  և  մու լ տիմեդիա հաղորդագրու թյ ու ններից   

(SMS և MMS) 
հազ . դրամ 41,358  

1.1.5 
միջազգայ ին  ռոու մինգ  ծառայ ու թյ ու ններից  (տվյ ալ  

ցանցի բաժանորդներ ) 
հազ . դրամ 95,422  

1.1.6 
միջազգայ ին  ռոու մինգ  ծառայ ու թյ ու ններից  

(արտերկրի ցանց երի   բաժանորդներ ) 
հազ . դրամ 67,097  

1.1.7 փոխկապակցու մից  եկամու տներ , այ դ թվու մ հազ . դրամ 575,540  

 ձայ նայ ին  ծառայ ու թյ ու ններից  հազ . դրամ 569,531  

 
կարճ  և  մու լ տիմեդիա հաղորդագրու թյ ու ններից   

(SMS և MMS) 
հազ . դրամ 6,009  

1.1.8 
կապու ղիները  վարձակալ ու թյ ան  տրամադրել ու  

ծառայ ու թյ ու ններից  
հազ . դրամ -    

1.1.9 
բաժանորդայ ին  սարքավորու մների  և 

աքսեսու արների  վաճառքից  
հազ . դրամ 482,313  

1.1.10 այ լ  եկամու տներ  հազ . դրամ 34,619  



 

 

 
 

2 Գործառնական  ծախսեր  , այ դ թվու մ՝  հազ . դրամ (4,781,580) 

2.1 փոխկապակցման  ծախսեր  հազ . դրամ (794,275) 

2.2 կապու ղիների  վարձակալ ման  ծախսեր  հազ . դրամ (83,067) 

2.3 գովազդայ ին  և մարքեթինգայ ին  ծախսեր  հազ . դրամ (255,903) 

2.4 դիլ երայ ին  միջ նորդավճարներ  հազ . դրամ (326,027) 

2.5 աշխատանքի վարձատրու թյ ու ն  հազ . դրամ (667,248) 

2.6 
շ արժական  բ ջ ջայ ին  կապի ցանցի շ ահագործման  և 

պահպանման  ծախսեր  
հազ . դրամ (318,715) 

2.7 այ լ  ծախսեր  հազ . դրամ (2,336,345) 

3 

Գործառնական  շ ահու յ թը , մինչ և  հիմնական  

միջ ոցների  և ոչ  նյ ու թական  ակտիվների  

ամորտիզացիայ ի հաշ վարկու մը  (OIBDA) 

հազ . դրամ 211,281  

4 
Հիմնական  միջ ոցների  մաշ վածու թյ ու ն  և  ոչ  

նյ ու թական  ակտիվների  ամորտիզացիա  
հազ . դրամ (1,277,422) 

5 Գործառնական  այ լ  գործու նեու թյ ան  արդյ ու նք  հազ . դրամ 212,693  

6 Ոչ  գործառնական  գործ ու նեու թյ ան  արդյ ու նք , որից  հազ . դրամ 70,109  

6.1 Ֆինանսական  եկամու տ հազ . դրամ 5,729  

6.2 Ֆինանսական  ծախսեր  հազ . դրամ -    

6.3 
Արտարժու յ թի  փոխարժեքայ ին  տարբ երու թյ ու ններից  

օգու տներ/կորու ստներ  
հազ . դրամ 9,555  

6.4 Այ լ  ոչ  գործառնական  եկամու տ/ծախսեր  հազ . դրամ 54,825  

7 Շահու յ թ մինչ և հարկու մը  հազ . դրամ (783,339) 

8 Կապիտալ  ծախսեր  հազ . դրամ 337,128  

9 Շարժական  կապի ց ու ցանիշ ներ    -    

9.1 
Ակտիվ բաժանորդայ ին  համարների քանակ  (հաշ վետու  

ժամանակաշ րջանի  վերջ ի դրու թյ ամբ ) 
  -    

9.1.1 կանխավճարայ ին  բաժանորդներ  բաժանորդ  350,633  

9.1.2 հետվճարայ ին  բաժանորդներ  բաժանորդ  154,774  

9.1.3 

Լայ նաշ երտ ինտերնետ հասանել իու թյ ան  

բաժանորդներ  (բացառու թյ ամբ  հեռախոսի  միջ ոցով 

օգտվողների ) 

բաժանորդ  130,962  

9.1.4 
Տվյ ալ ների հաղորդման  ծառայ ու թյ ու ններից  

օգտվող  բաժանորդներ  (հեռախոսի միջ ոցով  ) 
բաժանորդ  277,473  

9.2 
Ծառայ ու թյ ու նների  վաճառքից  մեկ  ակտիվ 

բաժանորդին  ընկնող  միջ ին  ամսական  հասու յ թ 
  -    



 

 

 
 

(ARPU) 

9.2.1 կանխավճարայ ին  բաժանորդներ  դրամ 1,187  

9.2.2 հետվճարայ ին  բաժանորդներ  դրամ 4,232  

9.2.3 

Լայ նաշ երտ ինտերնետ հասանել իու թյ ան  

բաժանորդներ  (բացառու թյ ամբ  հեռախոսի  միջ ոցով 

օգտվողների ) 

դրամ 3,041  

9.2.4 
Տվյ ալ ների հաղորդման  այ լ  ծառայ ու թյ ու ններից  

օգտվող  բաժանորդներ  
դրամ  N/A  

9.3 

Մեկ բաժանորդին  ընկնող միջ ին  ամսական  տրաֆիկ  

(ներառյ ալ  փոխկապակցու մ և մու տքայ ին  ռոու մինգ ) 

(MOaU, MbOU) 

  -    

9.3.1 կանխավճարայ ին  բաժանորդներ  րոպե  132  

9.3.2 հետվճարայ ին  բաժանորդներ  րոպե  318  

9.3.3 

Լայ նաշ երտ ինտերնետ հասանել իու թյ ան  

բաժանորդներ  (բացառու թյ ամբ  հեռախոսի  միջ ոցով 

օգտվողների ) 

ՄԲ 15,760  

9.3.4 
Տվյ ալ ների հաղորդման  այ լ  ծառայ ու թյ ու ններից  

օգտվող  բաժանորդներ  
ՄԲ  N/A  

9.4 
Միավորի գին  (ներառյ ալ  փոխկապակցու մ և 

մու տքայ ին  ռոու մինգ ) (APPM) 
  -    

9.4.1 կանխավճարայ ին  բաժանորդներ  դրամ 9  

9.4.2 հետվճարայ ին  բաժանորդներ  դրամ 13  

9.4.3 

Լայ նաշ երտ ինտերնետ հասանել իու թյ ան  

բաժանորդներ  (բացառու թյ ամբ  հեռախոսի  միջ ոցով 

օգտվողների ) 

դրամ 0.2  

9.4.4 
Տվյ ալ ների հաղորդման  այ լ  ծառայ ու թյ ու ններից  

օգտվող  բաժանորդներ  
դրամ  N/A  

9.5 Նոր ակտիվացու մներ    -    

9.5.1 կանխավճարայ ին  բաժանորդներ  բաժանորդ  38,291  

9.5.2 հետվճարայ ին  բաժանորդներ  բաժանորդ  15,170  

9.5.3 

Լայ նաշ երտ ինտերնետ հասանել իու թյ ան  

բաժանորդներ  (բացառու թյ ամբ  հեռախոսի  միջ ոցով 

օգտվողների ) 

բաժանորդ  16,297  

9.5.4 
Տվյ ալ ների հաղորդման  այ լ  ծառայ ու թյ ու ններից  

օգտվող  բաժանորդներ  
բաժանորդ   N/A  

9.6 Բաժանորդների արտահոսք  (Churn)   -    



 

 

 
 

9.6.1 կանխավճարայ ին  բաժանորդներ  բաժանորդ  (59,546) 

9.6.2 հետվճարայ ին  բաժանորդներ  բաժանորդ  (8,469) 

9.6.3 

Լայ նաշ երտ ինտերնետ հասանել իու թյ ան  

բաժանորդներ  (բացառու թյ ամբ  հեռախոսի  միջ ոցով 

օգտվողների ) 

բաժանորդ  (15,669) 

9.6.4 
Տվյ ալ ների հաղորդման  այ լ  ծառայ ու թյ ու ններից  

օգտվող  բաժանորդներ  
բաժանորդ   N/A  

 


