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Հաշվետվություն` «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2022 թվականի 

1-ին 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                
11,834,733  

1.1.1  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ                   
2,853,123  

1.1.2  ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ 

տվյալների հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում՝ 

հազ. դրամ                      
838,162  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ                      
592,276  

  այլ հազ. դրամ                      
245,886  

1.1.3  տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում՝ հազ. դրամ                   
5,989,107  

  լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների),  (USB 

մոդեմով) 

հազ. դրամ 

                     
236,746  

  շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի 

միջոցով) ծառայություններից 

հազ. դրամ                   
5,752,361  

  այլ հազ. դրամ   

1.1.4  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ                      
181,313  

1.1.5  միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի 

բաժանորդներ) 

հազ. դրամ                      
112,318  

1.1.6  միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի 

ցանցերի  բաժանորդներ) 

հազ. դրամ                         
70,003  

1.1.7  փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում՝ հազ. դրամ                   
1,196,233  

  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ                   
1,179,860  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ                         
16,373  

1.1.8  կապուղիները վարձակալության տրամադրելու 

ծառայություններից 

հազ. դրամ                                    
-  

1.1.9  բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից 

հազ. դրամ                      
146,803  

1.1.10  այլ եկամուտներ հազ. դրամ                      
447,670  

2  Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում` հազ. դրամ                   
6,049,712  

2.1  փոխկապակցման ծախսեր հազ. դրամ                      
735,585  
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2.2  կապուղիների վարձակալման ծախսեր                       
214,460  

2.3 գովազդային և մարքետինգային ծախսեր հազ. դրամ                      
142,995  

2.4  դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ                      
149,671  

2.5  աշխատանքի վարձատրություն  հազ. դրամ                   
2,151,782  

2.6  շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և 

պահպանման ծախսեր 

հազ. դրամ                      
216,119  

2.7  այլ ծախսեր հազ. դրամ                   
2,439,099  

3  Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ 

նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը 

(OIBDA) 

հազ. դրամ 

                  
5,785,021  

4  Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա 

հազ. դրամ                   
2,986,584  

5  Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ   

6  Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից՝ հազ. դրամ                      
464,005  

6.1  Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ                      
215,480  

6.2  Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ                                    
-  

6.3  Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 

օգուտներ/կորուստներ 

հազ. դրամ                      
235,344  

6.4  Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ                         
13,180  

7  Շահույթ՝ մինչև հարկումը հազ. դրամ                   
3,262,441  

8 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ                       
                576,988  

9  Շարժական կապի ցուցանիշներ   

9.1  Ակտիվ բաժանորդային  համարների քանակ (հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ) 

                   
2,222,875  

9.1.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                  
1,951,743  

9.1.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                      
271,132  

9.1.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ                        
54,431  

9.1.4  Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ (հեռախոսի միջոցով) 

բաժանորդ                  
1,675,389  

9.2  Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին 

ընկնող միջին ամսական հասույթ (ARPU - 3 ամիս) 

դրամ                           
1,684  

9.2.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                          
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1,285  

9.2.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                          
3,033  

9.2.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ                          
1,447  

9.2.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

դրամ                        
70,627  

9.3  Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ 

(ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (MOU 

Mb OU) 

րոպե 

                              
616  

9.3.1  Կանխավճարային բաժանորդներ րոպե                              
609  

9.3.2  Հետվճարային բաժանորդներ րոպե                              
666  

9.3.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

Մբ                        
10,462  

9.3.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

Մբ                                    
-  

9.4  Միավորի գին (ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային 

ռոումինգ) (APPM, APPMb) 

դրամ                             
1.00  

9.4.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                             
0.63  

9.4.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                             
1.27  

9.4.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ                             
0.14  

9.4.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

դրամ                                    
-  

9.5  Նոր ակտիվացումներ                       
124,304  

9.5.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                        
99,443  

9.5.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                        
24,861  

9.5.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ                        
12,464  

9.5.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ                                    
-  

9.6  Արտահոսք (Churn)                       
133,267  

9.6.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                      
117,397  

9.6.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                        
15,870  
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9.6.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ                          
4,974  

9.6.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ                                    
-  

 

 
* IFRS15, IFRS16 ստանդարտներով կապիտալացումը ներառված չէ 


