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Հաշվետվություն` «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2017 

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 

14,514,197 

1.1.1  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 4,503,484 

1.1.2  ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ 

տվյալների հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում՝ 

հազ. դրամ 

562,484 

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 426,850 

  այլ հազ. դրամ 135,633 

1.1.3  տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում՝ հազ. դրամ 4,330,163 

  լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների),  (USB 

մոդեմով) 

հազ. դրամ 

507,519 

  շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի 

միջոցով) ծառայություններից 

հազ. դրամ 

3,822,644 

  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 

410,441 

1.1.6  միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի 

ցանցերի  բաժանորդներ) 

հազ. դրամ 

182,915 

1.1.7  փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում՝ հազ. դրամ 3,049,194 

  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 3,007,064 

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 42,129 

1.1.8  կապուղիները վարձակալության տրամադրելու 

ծառայություններից 

հազ. դրամ 

- 

1.1.9  բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից 

հազ. դրամ 

973,264 

1.1.10  այլ եկամուտներ հազ. դրամ 502,252 

2  Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում` հազ. դրամ 7,433,425 

2.1  փոխկապակցման ծախսեր հազ. դրամ 1,675,803 

2.2  կապուղիների վարձակալման ծախսեր  270,414 

2.3 գովազդային և մարքետինգային ծախսեր հազ. դրամ 326,312 

2.4  դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ 133,162 

2.5  աշխատանքի վարձատրություն  հազ. դրամ 1,402,232 

2.6  շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և 

պահպանման ծախսեր 

հազ. դրամ 

248,626 
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2.7  այլ ծախսեր հազ. դրամ 3,376,875 

3  Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ 

նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը 

(OIBDA) 

հազ. դրամ 

7,080,772 

4  Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա 

հազ. դրամ 

4,836,636 

5  Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ                              -  

6  Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից՝ հազ. դրամ (1,264,424) 

6.1  Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ 155,915 

6.2  Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ                              -  

6.3  Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 

օգուտներ/կորուստներ 

հազ. դրամ 

209,905 

6.4  Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ (1,630,244) 

7  Շահույթ՝ մինչև հարկումը հազ. դրամ 979,712 

8 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ 3,922,731 

9  Շարժական կապի ցուցանիշներ   

9.1  Ակտիվ բաժանորդային  համարների քանակ (հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ) 

 

2,119,692 

9.1.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 1,801,568 

9.1.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 318,124 

9.1.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

67,027 

9.1.4  Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ (հեռախոսի միջոցով) 

բաժանորդ 

1,388,888 

9.2  Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին 

ընկնող միջին ամսական հասույթ (ARPU - 3 ամիս) 

դրամ 

2,043 

9.2.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 1,260 

9.2.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ 3,082 

9.2.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ 

2,477 

9.2.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

դրամ 

58,817 

9.3  Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ 

(ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (MOU 

Mb OU) 

րոպե 

578 

9.3.1  Կանխավճարային բաժանորդներ րոպե 549 

9.3.2  Հետվճարային բաժանորդներ րոպե 740 

9.3.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

Մբ 

14,701 

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 

2.15 

9.4.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 1.22 

9.4.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ 1.76 

9.4.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ 

0.17 

9.4.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

դրամ 

                             -  

9.5  Նոր ակտիվացումներ  156,888 

9.5.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 135,668 

9.5.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 21,220 

9.5.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

8,205 

9.5.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ 

                             -  

9.6  Արտահոսք (Churn)  176,639 

9.6.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 144,556 

9.6.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 32,083 

9.6.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

9,256 

9.6.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ 

                             -  

 


