
Հավելված

Հաստատված է ՀՀ հանրային

ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի

2011 թվականի հունիսի 1-ի N274Ա որոշմամբ

Տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները
Չափման 

միավոր
Գումար (*)

1 Գործառնական եկամուտներ այդ թվում` հազ. դրամ           8,474,261 

1) եկամուտներ շարժական կապից գործունեությունից հազ. դրամ            7,793,034 

2) այլ գործառնական եկամուտներ հազ. դրամ               681,227 

3) ոչ գործառնական եկամուտներ հազ. դրամ               971,533 

2 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ         14,671,545 

3 Ընթացիկ ծախսեր (OPEX) հազ. դրամ         (18,897,930)

4
Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը (OIBDA)
հազ. դրամ       (15,487,396)

1)
հիմնական միջոցների ամորտիզացիա և ոչ նյութական անտիվների 

մաշվածություն
հազ. դրամ          (6,035,260)

5 Շահույթ հարկումից առաջ հազ. դրամ (13,894,065)        

6 Շահույթ հարկումից հետո հազ. դրամ (13,894,065)        

7
Ակտիվ բաժանորդային համարների քանակ (հաշվետու ժամանակաշրջանի 

վերջի դրությամբ)
բաժանորդ              563,564 

1) կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ               496,046 

2) հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 11,539 

3)
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
բաժանորդ                 55,979 

4)
տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ 

(հեռախոսի միջոցով)
բաժանորդ  n/a 

8
Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին ընկնող միջին 

ամսական հասույթ (ARPU)
                       -   

1) կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                   1,367 

2) հետվճարային բաժանորդներ դրամ                   4,631 

3)
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
դրամ                   7,963 

4) տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ  n/a 

Տեղեկատվություն "Օրանժ Արմենիա" ՓԲԸ-ի շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2010 թվականի 

հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ
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Տեղեկատվություն "Օրանժ Արմենիա" ՓԲԸ-ի շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2010 թվականի 
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9
Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ (ներառյալ 

փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (MOaU, ՄԲOU)
                       -   

1) կանխավճարային բաժանորդներ րոպե                      154    267 

2) հետվճարային բաժանորդներ րոպե                      287    423 

3)
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
ՄԲ                   5,396    5,396 

4) տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ ՄԲ  n/a  n/a 

10 Միավորի գին (ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (APPM)                        -   

1) կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                       9.0     5.0 

2) հետվճարային բաժանորդներ դրամ                     16.0   11.0 

3)
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 

հեռախոսի միջոցով օգտվողների)
դրամ                       1.0     1.0 

4) տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ  n/a  n/a 

* ներառյալ մուտքային զանգերը


