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 Ցուցանիշները
չափման 

միավոր
Գումար

1 Գործառնական եկամուտներ այդ թվում` հազ. դրամ 4,890,464                                

1) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի ծառայություններից հազ. դրամ 2,175,841                                

ա. ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 144,442                                   

բ. ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից հազ. դրամ 2,006,193                                

գ. այլ ծառայություններից հազ. դրամ 25,206                                      

2)
փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալությամբ տրամադրելու 

ծառայություններից
հազ. դրամ 1,819,590                                

3) բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների վաճառքից հազ. դրամ 6,655                                        

4) այլ գործառնական եկամուտներ հազ. դրամ 888,378                                   

2 Ոչ գործառնական եկամուտներ/(ծախսեր) հազ. դրամ (475,720)                                  

3 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX)* հազ. դրամ (3,123,884)                               

4 Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում՝* հազ. դրամ (2,663,220)                               

1) փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալման ծախսեր* հազ. դրամ                                (1,136,298)

2) գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր* հազ. դրամ                                      (48,134)

3) դիլերային միջնորդավճարներ* հազ. դրամ                                      (53,204)

4) աշխատավարձ և հատուցումներ* հազ. դրամ                                   (662,825)

5) այլ գործառնական ծախսեր* հազ. դրամ                                   (762,759)

5
Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը (OIBDA)*
հազ. դրամ                                  2,227,244 

6
Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա և ոչ նյութական ակտիվների 

ամորտիզացիա *
հազ. դրամ                                (1,358,556)

7 Շահույթ հարկումից առաջ հազ. դրամ

8 Շահույթ հարկումից հետո հազ. դրամ

9 Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի բաժանորդների քանակ բաժանորդ                                     105,875 

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ                                       49,563 

2) ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ                                       93,772 

10
Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի ծառայությունների 

վաճառքից մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական հասույթ 
դրամ                                         6,890 

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ                                             980 

2) ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ                                         7,209 

11
Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի մեկ բաժանորդին 

ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ 

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ րոպե                                               88 

2) ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ ՄԲ                                       59,702 
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* սույն նշումով հոդվածների ծախսերը էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի մասով առանձնացված չեն:

Աղյուսակի 1-6-րդ և 9-11-րդ կետերի տեղեկատվությունը հրապարակվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող երրորդ ամսվա 30-ը:

Աղյուսակի 7-րդ և 8-րդ կետերի տեղեկատվությունը հրապարակվում են յուրաքանչյուր տարվա համար` մինչև տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ապրիլի 30-ը:

Սույն աղյուսակում «բաժանորդ» հասկացությունը սահմանվում է որպես հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա ունեցող անձանց հետ ծառայությունների 

մատուցման պայմանագիր կնքած անձ:

Բոլոր գումարները նշվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի:

Տեղեկատվություն ֆիքսված կապի ծառայությունների 

հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 
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