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Հաշվետվություն` «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2019 

թվականի 2-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 

          13,782,021  

1.1.1  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ              3,634,821  

1.1.2  ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ 

տվյալների հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում՝ 

հազ. դրամ 

                486,893  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ                 392,576  

  այլ հազ. դրամ                    94,317  

1.1.3  տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում՝ հազ. դրամ              4,982,219  

  լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների),  (USB 

մոդեմով) 

հազ. դրամ 

                343,764  

  շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի 

միջոցով) ծառայություններից 

հազ. դրամ 

             4,638,455  

  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 

                363,657  

1.1.6  միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի 

ցանցերի  բաժանորդներ) 

հազ. դրամ 

                129,679  

1.1.7  փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում՝ հազ. դրամ              2,471,265  

  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ              2,448,241  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ                    23,024  

1.1.8  կապուղիները վարձակալության տրամադրելու 

ծառայություններից 

հազ. դրամ 

                              -  

1.1.9  բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից 

հազ. դրամ 

             1,233,249  

1.1.10  այլ եկամուտներ հազ. դրամ                 480,239  

2  Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում` հազ. դրամ              7,608,622  

2.1  փոխկապակցման ծախսեր հազ. դրամ              1,376,575  

2.2  կապուղիների վարձակալման ծախսեր                  247,704  

2.3 գովազդային և մարքետինգային ծախսեր հազ. դրամ                 210,276  

2.4  դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ                 133,548  

2.5  աշխատանքի վարձատրություն  հազ. դրամ              2,185,676  

2.6  շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և 

պահպանման ծախսեր 

հազ. դրամ 

                207,269  
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2.7  այլ ծախսեր հազ. դրամ              3,247,575  

3  Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ 

նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը 

(OIBDA) 

հազ. դրամ 

             6,173,399  

4  Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա 

հազ. դրամ 

            4,453,344  

5  Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ   

6  Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից՝ հազ. դրամ              (637,572) 

6.1  Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ                 235,272  

6.2  Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ                              -  

6.3  Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 

օգուտներ/կորուստներ 

հազ. դրամ 

             (645,821) 

6.4  Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ              (227,023) 

7  Շահույթ՝ մինչև հարկումը հազ. դրամ             1,082,483  

8 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ              1,737,561  

9  Շարժական կապի ցուցանիշներ   

9.1  Ակտիվ բաժանորդային  համարների քանակ (հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ) 

 

             2,149,075  

9.1.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ             1,881,525  

9.1.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 267,550  

9.1.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

                  59,662  

9.1.4  Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ (հեռախոսի միջոցով) 

բաժանորդ 

            1,730,908  

9.2  Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին 

ընկնող միջին ամսական հասույթ (ARPU - 3 ամիս) 

դրամ 

                     1,887  

9.2.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                     1,281  

9.2.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                     2,852  

9.2.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ 

                    1,869  

9.2.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

դրամ 

                  75,060  

9.3  Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ 

(ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (MOU 

Mb OU) 

րոպե 

                         617  

9.3.1  Կանխավճարային բաժանորդներ րոպե                         602  

9.3.2  Հետվճարային բաժանորդներ րոպե                         718  

9.3.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

Մբ 

                  10,537  

9.3.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

Մբ 

                             -  
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9.4  Միավորի գին (ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային 

ռոումինգ) (APPM, APPMb) 

դրամ 

                       1.62  

9.4.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                        0.93  

9.4.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                        1.41  

9.4.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ 

                       0.18  

9.4.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

դրամ 

                             -  

9.5  Նոր ակտիվացումներ                  152,486  

9.5.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 140,909  

9.5.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                   11,577  

9.5.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

                    4,717  

9.5.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ 

                             -  

9.6  Արտահոսք (Churn)                  122,450  

9.6.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 103,486  

9.6.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                   18,964  

9.6.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

                    6,769  

9.6.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ 

                             -  

 

 
* IFRS15, IFRS16 ստանդարտներով կապիտալացումը ներառված չէ 


