
 

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 2013 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 
   

19,777,468  

1.1.1  ձայնային ծառայություններից* հազ. դրամ 10,400,218  

1.1.2  

ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ 

տվյալների հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում հազ. դրամ 647,053  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 397,673  

  այլ հազ. դրամ 249,380  

1.1.3  տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում հազ. դրամ 1,906,167  

  

լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների),  (USB 

մոդեմով) հազ. դրամ 845,987  

  

շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի 

միջոցով) ծառայություններից հազ. դրամ 1,060,180  

  այլ հազ. դրամ   

1.1.4  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ -  

1.1.5  

միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի 

բաժանորդներ) հազ. դրամ 1,169,937 

1.1.6  

միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի 

ցանցերի  բաժանորդներ) հազ. դրամ 240,972  

1.1.7  փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում հազ. դրամ 5,005,837  

  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 4,977,103  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 28,735  

1.1.8  

կապուղիները վարձակալության տրամադրելու 

ծառայություններից հազ. դրամ 325  

1.1.9  

բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից հազ. դրամ 169,540 

1.1.10  այլ եկամուտներ հազ. դրամ 237,420 

2  Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում` հազ. դրամ 14,479,953  

2.1  փոխկապակցման ծախսեր հազ. դրամ 7,057,072  

2.2  կապուղիների վարձակալման ծախսեր   120,864  

2.3  գովազդային և մարքետինգային ծախսեր հազ. դրամ 923,033  

2.4  դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ 495,637  

2.5  աշխատանքի վարձատրություն  հազ. դրամ 2,128,937  

2.6  

շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և 

պահպանման ծախսեր հազ. դրամ 328,188  

2.7  այլ ծախսեր հազ. դրամ 3,426,221  



 

3  

Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ 

նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը 
(OIBDA) հազ. դրամ 5,297,515  

4  

Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա հազ. դրամ 4,857,091  

5  Գործառնական այլ գործունեության արդյունք  հազ. դրամ -  

6  Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից հազ. դրամ (200,636) 

6.1  Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ 367,756  

6.2  Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ (7,369) 

6.3  

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 

օգուտներ/կորուստներ հազ. դրամ 13,901  

6.4  Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ (574,924) 

7  Շահույթ մինչև հարկումը հազ. դրամ 239,788  

  Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ 6,883,215  

        

9  Շարժական կապի ցուցանիշներ     

9.1  

Ակտիվ բաժանորդային  համարների քանակ (հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ)   2,099,685  

9.1.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 1,712,983  

9.1.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 386,702  

9.1.3  

Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) բաժանորդ 100,864  

9.1.4  

Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ (հեռախոսի միջոցով) բաժանորդ 993,645  

9.2  

Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին 

ընկնող միջին ամսեկան հասույթ (ARPU - 3 ամիս) դրամ 3,106  

9.2.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 1,881  

9.2.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ 3,994  

9.2.3  

Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) դրամ 2,892  

9.2.4  

Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ դրամ 30,544  

9.3  

Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսեկան տրաֆիկ (ներառյալ 

փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (MOU Mb OU ) րոպե 460  

9.3.1  Կանխավճարային բաժանորդներ րոպե 400  

9.3.2  Հետվճարային բաժանորդներ րոպե 731  

9.3.3  

Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) Մբ 10,084  

9.3.4  

Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ Մբ -  

9.4  

Միավորի գին (ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային 

ռոումինգ) (APPM) դրամ 5.74  

9.4.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 4.07  

9.4.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ 3.84  

9.4.3  

Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) դրամ 0.29  



 

9.4.4  

Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ դրամ -  

9.5  Նոր ակտիվացումներ   208,607  

9.5.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 153,934  

9.5.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 54,673  

9.5.3  

Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) բաժանորդ 17,451  

9.5.4  

Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ բաժանորդ  -  

9.6  Արտահոսք (Churn)   172,138  

9.6.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 133,717  

9.6.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 38,421  

9.6.3  

Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) բաժանորդ 12,748  

9.6.4  

Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ բաժանորդ               -  

 


