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

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 

           14 274 978  

1.1.1  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ              4 064 888  

1.1.2  ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ 

տվյալների հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում՝ 

հազ. դրամ 

                 522 487  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ                  398 283  

  այլ հազ. դրամ                  124 204  

1.1.3  տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում՝ հազ. դրամ              4 579 274  

  լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների),  (USB 

մոդեմով) 

հազ. դրամ 

                 457 032  

  շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի 

միջոցով) ծառայություններից 

հազ. դրամ 

             4 122 242  

  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 

                 408 973  

1.1.6  միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի 

ցանցերի  բաժանորդներ) 

հազ. դրամ 

                 220 562  

1.1.7  փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում՝ հազ. դրամ              2 959 515  

  ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ              2 918 511  

  կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ                    41 004  

1.1.8  կապուղիները վարձակալության տրամադրելու 

ծառայություններից 

հազ. դրամ 

- 

1.1.9  բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից 

հազ. դրամ 

             1 032 691  

1.1.10  այլ եկամուտներ հազ. դրամ                  486 588  

2  Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում` հազ. դրամ              8 453 357  

2.1  փոխկապակցման ծախսեր հազ. դրամ              1 555 165  

2.2  կապուղիների վարձակալման ծախսեր                   269 611  

2.3 գովազդային և մարքետինգային ծախսեր հազ. դրամ                  211 937  

2.4  դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ                  140 519  

2.5  աշխատանքի վարձատրություն  հազ. դրամ              1 829 521  

2.6  շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և 

պահպանման ծախսեր 

հազ. դրամ 

                 248 672  
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2.7  այլ ծախսեր հազ. դրամ              4 197 931  

3  Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ 

նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը 

(OIBDA) 

հազ. դրամ 

             5 821 622  

4  Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա 

հազ. դրամ 

             4 780 983  

5  Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ   

6  Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից՝ հազ. դրամ           (2 459 706) 

6.1  Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ                 200 696  

6.2  Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ                              -  

6.3  Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 

օգուտներ/կորուստներ 

հազ. դրամ 

                126 182  

6.4  Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ           (2 786 584) 

7  Շահույթ՝ մինչև հարկումը հազ. դրամ           (1 419 068) 

8 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ                  633 726  

9  Շարժական կապի ցուցանիշներ   

9.1  Ակտիվ բաժանորդային  համարների քանակ (հաշվետու 

ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ) 

 

             2 107 641  

9.1.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ              1 810 255  

9.1.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 297 386  

9.1.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

                  63 720  

9.1.4  Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ (հեռախոսի միջոցով) 

բաժանորդ 

             1 404 929  

9.2  Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին 

ընկնող միջին ամսական հասույթ (ARPU - 3 ամիս) 

դրամ 

                     2 023  

9.2.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                      1 255  

9.2.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                      3 095  

9.2.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

դրամ 

                     2 366  

9.2.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

դրամ 

                  83 133  

9.3  Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ 

(ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (MOU 

Mb OU) 

րոպե 

                         599  

9.3.1  Կանխավճարային բաժանորդներ րոպե                         578  

9.3.2  Հետվճարային բաժանորդներ րոպե                         723  

9.3.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

Մբ 

                  14 271  

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 

                       1.95  

9.4.1  Կանխավճարային բաժանորդներ դրամ                        1.08  

9.4.2  Հետվճարային բաժանորդներ դրամ                        1.62  

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                   147 258  

9.5.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 129 049  

9.5.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                   18 209  

9.5.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

                     7 341  

9.5.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ 

                             -  

9.6  Արտահոսք (Churn)                   139 523  

9.6.1  Կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ                 111 891  

9.6.2  Հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ                   27 632  

9.6.3  Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ 

(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների) 

բաժանորդ 

                     7 335  

9.6.4  Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ 

բաժանորդ 

                             -  

 

 
* IFRS15, IFRS16 ստանդարտներով կապիտալացումը ներառված չէ 


