
 

Ի կատարումն ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011թ. 

սեպտեմբերի 23-ի թիվ 432Ա որոշման` «Ղ-Տելեկոմ» ՓԲԸ-ն ներկայացնում է 

Հաշվետվություն` Շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2012 թվականի 3-րդ 

եռամսյակի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 

 

  Հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները չ/մ 
 

1 Գործառնական եկամուտներ, այդ թվում` հազ. դրամ   

1.1 
Եկամուտներ շարժական կապից և հարակից 

գործունեությունից 
հազ. դրամ     21,750,308  

1.1.1 ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ     12,368,679  

1.1.2 

ավելացված արժեքի ծառայություններից 

/բացառությամբ տվյալների հաղորդման 

ծառայություններից/ 

հազ. դրամ           703,706  

1.1.3 տվյալների հաղորդման ծառայություններից հազ. դրամ       1,544,037  

1.1.4 
ռոումինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի 

բաժանորդներ)* 
հազ. դրամ           606,965  

1.1.5 
ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի ցանցերի 

բաժանորդներ) 
հազ. դրամ           430,108  

1.1.6 
փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալությամբ 

տրամադրելու ծառայություններից 
հազ. դրամ       5,681,764  

1.1.7 
բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից 
հազ. դրամ           279,921  

1.1.8 այլ եկամուտներ հազ. դրամ           135,126  

1.2 այլ գործառնական եկամուտներ հազ. դրամ           375,197  

2 Ոչ գործառնական եկամուտներ / (ծախսեր) հազ. դրամ         (891,569) 

3 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ       5,035,000  

4 Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում` հազ. դրամ       9,310,615  

4.1 
փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալման 

ծախսեր 
հազ. դրամ       3,180,223  

4.2 գովազդային և մարքետինգային ծախսեր հազ. դրամ           751,305  

4.3 դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ           559,261  

4.4 աշխատավարձ և հատուցումներ հազ. դրամ       2,029,869  

4.5 այլ գործառնական ծախսեր հազ. դրամ       2,789,957  

5 

Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների 

և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի 

հաշվարկումը (OIBDA) 

հազ. դրամ     12,463,751  

6 
Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա 
հազ. դրամ       7,018,584  

7 Շահույթ հարկումից առաջ հազ. դրամ       4,553,598  

8 Շահույթ հարկումից հետո հազ. դրամ       3,489,678  

    
 

  

9 Շարժական կապի ցուցանիշներ 
 

  

9.1 Ակտիվ բաժանորդային համարների քանակ (3 ամիս) 
 

      1,959,090  

9.1.1 Կանխավճարային բաժանորդներ 
 

      1,650,751  

9.1.2 Հետվճարային բաժանորդներ 
 

         308,339  

9.1.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների)  
            80,050  



 

  Հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները չ/մ 
 

9.1.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ  
                    25  

9.2 

Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ 

բաժանորդին ընկնող միջին ամսեկան հասույթ (ARPU - 3 

ամիս) 

դրամ                3,634  

9.2.1 Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ               2,183  

9.2.2 Հետվճարային բաժանորդներ դրամ               4,838  

9.2.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
դրամ               3,451  

9.2.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
դրամ             82,312  

9.3 
Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսեկան տրաֆիկ 

(ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) 
(MOU Mb OU ) 

րոպե                   413  

9.3.1 Կանխավճարային բաժանորդներ րոպե                   375  

9.3.3 Հետվճարային բաժանորդներ րոպե                   622  

9.3.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
Մբ               6,344  

9.3.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
Մբ                        -  

9.4 
Միավորի գին (ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային 

ռոումինգ) (APPM) 
դրամ                  7.66  

9.4.1 Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                 5.16  

9.4.2 Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                 5.83  

9.4.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
դրամ                 0.54  

9.4.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
դրամ                        -  

9.5 Նոր ակտիվացումներ 
 

          208,202  

9.5.1 Կանխավճարային բաժանորդներ 
 

         167,900  

9.5.2 Հետվճարային բաժանորդներ 
 

            40,302  

9.5.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների)  
            18,154  

9.5.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ  
                       -  

9.6 Արտահոսք (Churn) 
 

          205,823  

9.6.1 Կանխավճարային բաժանորդներ 
 

         175,873  

9.6.2 Հետվճարային բաժանորդներ 
 

            29,950  

9.6.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների)  
              8,835  

9.6.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ  
                       -  

 


