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1 Գործառնական եկամուտներ այդ թվում` հազ. դրամ                4,834,767 

1.1 եկամուտներ շարժական կապից և հարակից գործունեությունից հազ. դրամ                4,834,767 

1.1.1 ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ                1,474,168 

1.1.2
ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ տվյալների 

հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում
հազ. դրամ                     50,973 

կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից  (SMS և MMS) հազ. դրամ                     39,472 

այլ հազ. դրամ                     11,502 

1.1.3 տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում հազ. դրամ                1,574,420 

լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների), (USB մոդեմով)
հազ. դրամ                1,074,286 

շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի միջոցով) 

ծառայություններից
հազ. դրամ                   500,134 

այլ հազ. դրամ                              -   

1.1.4 կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից  (SMS և MMS) հազ. դրամ                     19,409 

1.1.5 միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի բաժանորդներ) հազ. դրամ                     76,827 

1.1.6
միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի ցանցերի  

բաժանորդներ)
հազ. դրամ                   119,031 

1.1.7 փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում հազ. դրամ                   500,383 

ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ                   487,559 

կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից  (SMS և MMS) հազ. դրամ                     12,824 

1.1.8 կապուղիները վարձակալության տրամադրելու ծառայություններից հազ. դրամ                              -   

1.1.9 բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների վաճառքից հազ. դրամ                   918,858 

1.1.10 այլ եկամուտներ հազ. դրամ                   100,698 

2 Գործառնական ծախսեր , այդ թվում՝ հազ. դրամ              (3,693,873)

2.1 փոխկապակցման ծախսեր հազ. դրամ                 (990,142)

2.2 կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ                      (2,830)

2.3 գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ                 (167,921)

2.4 դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ                 (109,177)

2.5 աշխատանքի վարձատրություն հազ. դրամ                 (763,997)

2.6 շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և պահպանման ծախսեր հազ. դրամ                 (274,945)

2.7 այլ ծախսեր հազ. դրամ              (1,384,862)

Տեղեկատվություն §Յուքոմ¦ ՍՊԸ-ի շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2018 թվականի

2-րդ եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ
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3
Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը (OIBDA)
հազ. դրամ                1,140,893 

4
Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական ակտիվների 

ամորտիզացիա 
հազ. դրամ              (1,556,080)

5 Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ                 (122,447)

6 Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից հազ. դրամ                 (784,578)

6.1 Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ                           616 

6.2 Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ                 (595,253)

6.3 Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ/կորուստներ հազ. դրամ                 (189,941)

6.4 Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ                              -   

7 Շահույթ մինչև հարկումը հազ. դրամ              (1,322,210)

8 Կապիտալ ծախսեր հազ. դրամ              (1,499,629)

9 Շարժական կապի ցուցանիշներ

9.1
Ակտիվ բաժանորդային համարների քանակ (հաշվետու ժամանակաշրջանի 

վերջի դրությամբ)

9.1.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                   312,201 

9.1.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                   127,774 

9.1.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
բաժանորդ                   136,447 

9.1.4
Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ 

(հեռախոսի միջոցով )
բաժանորդ                   298,366 

9.2
Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին ընկնող միջին 

ամսական հասույթ (ARPU)

9.2.1 կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                       1,139 

9.2.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ                       4,053 

9.2.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
դրամ                       2,652 

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                           123 

9.3.2 հետվճարային բաժանորդներ րոպե                           312 
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9.3.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
ՄԲ                     23,404 

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                            9.2 

9.4.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ                          13.0 

9.4.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
դրամ                            0.1 

9.4.4 Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ   N/A  

9.5 Նոր ակտիվացումներ

9.5.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                     25,972 

9.5.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                       8,896 

9.5.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
բաժանորդ                     13,842 

9.5.4 Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ   N/A  

9.6 Բաժանորդների արտահոսք (Churn)

9.6.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                    (29,324)

9.6.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                      (6,313)

9.6.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
բաժանորդ                    (10,366)

9.6.4 Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ   N/A  

1)

2)

3)

Աղյուսակով նախատեսված տեղեկատվությունները հրապարակվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի համար՝ մինչև տվյալ 

եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 30-ը:

Դրամային մեծությունները բերվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի:

Աղյուսակում ներառված ցուցանիշները հաշվարկվում են՝ հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 

հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները:


