
 

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 4-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     20,003,257  

1.1.1 ձայնային ծառայություններից* հազ. դրամ     11,617,902  

1.1.2 

ավելացված արժեքի ծառայություններից 

/բացառությամբ տվյալների հաղորդման 

ծառայություններից/ 

հազ. դրամ           707,955  

1.1.3 տվյալների հաղորդման ծառայություններից հազ. դրամ       1,583,397  

1.1.4 
ռոումինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի 

բաժանորդներ)* 
հազ. դրամ           502,569  

1.1.5 
ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի ցանցերի 

բաժանորդներ) 
հազ. դրամ           226,747  

1.1.6 
փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալությամբ 

տրամադրելու ծառայություններից 
հազ. դրամ       5,016,547  

1.1.7 
բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից 
հազ. դրամ           185,976  

1.1.8 այլ եկամուտներ հազ. դրամ           162,164  

1.2 այլ գործառնական եկամուտներ հազ. դրամ           122,814  

2 Ոչ գործառնական եկամուտներ / (ծախսեր) հազ. դրամ           (59,929) 

3 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ       4,971,613  

4 Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում` հազ. դրամ       9,423,595  

4.1 
փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալման 

ծախսեր 
հազ. դրամ       2,812,264  

4.2 գովազդային և մարքետինգային ծախսեր հազ. դրամ           782,388  

4.3 դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ           546,737  

4.4 աշխատավարձ և հատուցումներ հազ. դրամ       1,494,954  

4.5 այլ գործառնական ծախսեր հազ. դրամ       3,787,252  

5 

Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների 

և ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի 

հաշվարկումը (OIBDA) 

հազ. դրամ     10,702,476  

6 
Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա 
հազ. դրամ       6,619,915  

7 Շահույթ հարկումից առաջ հազ. դրամ       4,022,633  

8 Շահույթ հարկումից հետո հազ. դրամ       3,260,551  

 
      

9 Շարժական կապի ցուցանիշներ     

9.1 Ակտիվ բաժանորդային համարների քանակ (3 ամիս)         2,010,425  

9.1.1 Կանխավճարային բաժանորդներ         1,678,713  

9.1.2 Հետվճարային բաժանորդներ            331,712  



 

  Հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները չ/մ    

9.1.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
              89,474  

9.1.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
                      26  

9.2 

Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ 

բաժանորդին ընկնող միջին ամսեկան հասույթ (ARPU - 

3 ամիս) 

դրամ                3,303  

9.2.1 Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ               2,020  

9.2.2 Հետվճարային բաժանորդներ դրամ               4,520  

9.2.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
դրամ               3,275  

9.2.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
դրամ             86,584  

9.3 
Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսեկան տրաֆիկ 

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

րոպե                   416  

9.3.1 Կանխավճարային բաժանորդներ րոպե                   372  

9.3.3 Հետվճարային բաժանորդներ րոպե                   644  

9.3.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
Մբ               6,494  

9.3.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
Մբ                        -  

9.4 
Միավորի գին (ներառյալ փոխկապակցում և 

մուտքային ռոումինգ) (APPM) 
դրամ                  6.89  

9.4.1 Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                 4.77  

9.4.2 Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                 5.16  

9.4.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
դրամ                 0.50  

9.4.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
դրամ                        -  

9.5 Նոր ակտիվացումներ             209,914  

9.5.1 Կանխավճարային բաժանորդներ            154,104  

9.5.2 Հետվճարային բաժանորդներ               55,810  

9.5.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
              21,764  

9.5.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
                         -  

9.6 Արտահոսք (Churn)             158,579  

9.6.1 Կանխավճարային բաժանորդներ            126,142  

9.6.2 Հետվճարային բաժանորդներ               32,437  

9.6.3 
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 
              12,340  

9.6.4 
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 
                         -  

 


