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Հաշվետվություն` «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ շարժական բջջային կապի ծառայությունների 2018 

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 

           13 646 587 

1.1.1  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ              4 025 201  

1.1.2  ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ 

տվյալների հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում՝ 

հազ. դրամ 

                 559 481  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ                  429 921  

  այլ հազ. դրամ                  129 560  

1.1.3  տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում՝ հազ. դրամ              4 220 236  

  լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների),  (USB 

մոդեմով) 

հազ. դրամ 

                 480 647  

  շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի 

միջոցով) ծառայություններից 

հազ. դրամ 

             3 739 589 

  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 

                 359 528  

1.1.6  միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի 

ցանցերի  բաժանորդներ) 

հազ. դրամ 

                 127 975  

1.1.7  փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում՝ հազ. դրամ              2 843 379  

  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ              2 802 659  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ                    40 720  

1.1.8  կապուղիները վարձակալության տրամադրելու 

ծառայություններից 

հազ. դրամ 

- 

1.1.9  բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից 

հազ. դրամ 

             1 012 688  

1.1.10  այլ եկամուտներ հազ. դրամ                  498 099  

2  Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում` հազ. դրամ              7 737 032  

2.1  փոխկապակցման ծախսեր հազ. դրամ              1 523 286  

2.2  կապուղիների վարձակալման ծախսեր                   269 050  

2.3 գովազդային և մարքետինգային ծախսեր հազ. դրամ                  212 635  

2.4  դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ                  124 466  

2.5  աշխատանքի վարձատրություն  հազ. դրամ              1 889 915  

2.6  շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և 

պահպանման ծախսեր 

հազ. դրամ 

                 256 831  
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2.7  այլ ծախսեր հազ. դրամ              3 460 848 

3  Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ 

նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը 

(OIBDA) 

հազ. դրամ 

             5 909 556  

4  Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա 

հազ. դրամ 

             4 483 071  

5  Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ                              -  

6  Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից՝ հազ. դրամ                 (18 870) 

6.1  Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ                 175 715  

6.2  Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ                              -  

6.3  Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 

օգուտներ/կորուստներ 

հազ. դրամ 

              (231 357) 

6.4  Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ                   36 772  

7  Շահույթ՝ մինչև հարկումը հազ. դրամ              1 407 615  

8 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ                  490 911  

9  Շարժական կապի ցուցանիշներ   

9.1  Ակտիվ բաժանորդային  համարների քանակ (հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ) 

 

             2 099 906  

9.1.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ              1 793 097  

9.1.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 306 809  

9.1.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

                  65 075  

9.1.4  Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ (հեռախոսի միջոցով) 

բաժանորդ 

             1 400 184 

9.2  Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին 

ընկնող միջին ամսական հասույթ (ARPU - 3 ամիս) 

դրամ 

                     1 919  

9.2.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                      1 167  

9.2.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                      3 079  

9.2.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ 

                     2 426  

9.2.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

դրամ 

                  73 301  

9.3  Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ 

(ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (MOU 

Mb OU) 

րոպե 

                         558  

9.3.1  Կանխավճարային բաժանորդներ րոպե                         536  

9.3.2  Հետվճարային բաժանորդներ րոպե                         690  

9.3.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

Մբ 

                  14 567  

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 

                       2.03  

9.4.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                        1.09  

9.4.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                        1.83  

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                   137 959  

9.5.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 116 919  

9.5.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                   21 040  

9.5.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

                     7 984  

9.5.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ 

                             -  

9.6  Արտահոսք (Churn)                   157 745  

9.6.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 125 390  

9.6.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                   32 355  

9.6.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

                     9 467  

9.6.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ 

                             -  

 

 
* IFRS15, IFRS16 ստանդարտներով կապիտալացումը ներառված չէ 


