
2012թ-ի 1ին եռամսյակի հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության 
ցանցի շարժական բջջային կապի ծառայությունների հիմնական 
տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները 

  Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշներ չ/մ 
 

(*) 

1 Գործառնական եկամուտներ, այդ թվում` հազ. դրամ 4,342,479   

1.1 
եկամուտներ շարժական կապից և հարակից 
գործունեությունից ծառայություններից 

հազ. դրամ 4,342,479 
  

1.1.1 ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 1,620,982   

1.1.2 
ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ 
տվյալների հաղորդման ծառայություններից) 

հազ. դրամ 69,337 
  

1.1.3 տվյալների հաղորդման ծառայություններից հազ. դրամ 1,684,673   

1.1.4 ռոմինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի բաժանորդներ) հազ. դրամ 33,803   

1.1.5 
ռոմինգ ծառայություններից (արտերկրի ցանցերի 
բաժանորդներ) 

հազ. դրամ 65,685 
  

1.1.6 
փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալությամբ 
տրամադրելու ծառայություններից 

հազ. դրամ 608,970 
  

1.1.7 
բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 
վաճառքից 

հազ. դրամ 250,815 
  

1.1.8 այլ եկամուտներ հազ. դրամ 8,214   

1.2 այլ գործառնական եկամուտներ հազ. դրամ n/a   

2 Ոչ գործառնական եկամուտներ/ (ծախսեր) հազ. դրամ 52,911   

3 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ 932,790   

4 Գործառնական ծախսեր (OPEX) , այդ թվում` հազ. դրամ (5,761,215)   

4.1 փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ (843,160)   

4.2 գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ (583,299)   

4.3 դիլերային միջնորդդավճար հազ. դրամ (507,903)   

4.4 աշխատավարձ և հատուցումներ հազ. դրամ (675,134)   

4.5 այլ գործառնական ծախսեր հազ. դրամ (3,151,719)   

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

հազ. դրամ (1,418,736) 
  

6 
Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա և ոչ նյութական 
ակտիվների մաշվածություն 

հազ. դրամ (822,835) 
  

7 Շահույթ հարկումից առաջ Աղյուսակի 7-րդ և 8-րդ կետերի 
տեղեկատվությունը հրապարակվում է յուր. 
տարվա համար` մինչև տվյալ տարվան 
հաջորդող տարվա նոյեմբերի 1 

8 Շահույթ հարկումից հետո 

9 Շարժական կապի ցուցանիշներ 
  

  

9.1 Ակտիվ բաժանորդային համարների քանակ (3 ամիս) մարդ 563,905   

9.1.1 կանխավճարային բաժանորդներ մարդ 429,185   

9.1.2 հետվճարային բաժանորդներ մարդ 56,690   

9.1.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

մարդ 78,030 
  

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 1,454   

9.2.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 4,884   

9.2.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ 5,951 
  

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 182 324 

9.3.2 հետվճարային բաժանորդներ րոպե 312 499 

9.3.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

ՄԲ 10,144   

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 4 

9.4.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 16 10 

9.4.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով) բաժանորդներ 

դրամ 0.6   

9.4.4 
տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ 

դրամ n/a   

9.5 Նոր ակտիվացումներ 
  

  

9.5.1 կանխավճարային բաժանորդներ մարդ 82,803   

9.5.2 հետվճարային բաժանորդներ մարդ 16,501   

9.5.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

մարդ 15,528   

9.5.4 
տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ 

մարդ n/a   

9.6 Արտահոսք (Churn) 
  

  

9.6.1 կանխավճարային բաժանորդներ տոկոս -26%   

9.6.2 հետվճարային բաժանորդներ տոկոս -7%   

9.6.3 
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

տոկոս -17%   

9.6.4 
տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ  

n/a   

*ներառյալ մուտքային ներցանցային րոպեները 

 


