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ծառայությունները կարգավորող 

հանձնաժողովի 2012 թվականի 

հոկտեմբերի 31-ի N413Ն որոշմամբ Ձև

 Ցուցանիշները չափման միավոր 2012թ., IV եռամսյակ

1 Գործառնական եկամուտներ այդ թվում` հազ. դրամ 783,213.6                               

1)
հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

ծառայություններից 
հազ. դրամ 290,879.4                                 

ա. ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 1,501.2                                     

բ. ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից* հազ. դրամ 215,312.6                                 

գ. այլ ծառայություններից հազ. դրամ 74,065.6                                   

2)
փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալությամբ 

տրամադրելու ծառայություններից
հազ. դրամ 433,632.7                                 

3)
բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների 

վաճառքից
հազ. դրամ -                                            

4) այլ գործառնական եկամուտներ, հազ. դրամ 58,701.5                                   

2 Ոչ գործառնական եկամուտներ/(ծախսեր), հազ. դրամ (61,865.8)                                

3 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ (1,438,233.4)                           

4 Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում՝ հազ. դրամ (582,246.6)                              

1) փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ (279,713.7)                                

2) գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ (7,708.3)                                    

3) դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ -                                            

4) աշխատավարձ և հատուցումներ հազ. դրամ (149,392.7)                                

5) այլ գործառնական ծախսեր հազ. դրամ (145,432.0)                                

5

Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և 

ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի 

հաշվարկումը (OIBDA)

հազ. դրամ 200,967.0                               

6
Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիա 
հազ. դրամ 170,959.9                               

7 Շահույթ հարկումից առաջ հազ. դրամ 1,270,427.0                            

8 Շահույթ հարկումից հետո հազ. դրամ 1,013,615.0                            

9
Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

բաժանորդների քանակ 
բաժանորդ 209.0                                      

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ 31.0                                          

2)
ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ
բաժանորդ 194.0                                        

10

Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

ծառայությունների վաճառքից մեկ բաժանորդին ընկնող 

միջին ամսական հասույթ 

դրամ

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ 16,142.3                                   

2)
ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ **
դրամ 91,051.8                                   

11 Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի մեկ 

բաժանորդին ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ 

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ րոպե 212,883.9                                 



2)
ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող 

բաժանորդներ
ՄԲ 130,215.9                                 
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**
ցուցանիշի հաշվարկում չեն ներառված հեռահաղորդակցության օպերատորներին մատուցված 

ծառայությունների գծով եկամուտները

Աղյուսակի 1-6-րդ և 9-11-րդ կետերի տեղեկատվությունը հրապարակվում են 

Աղյուսակի 7-րդ և 8-րդ կետերի տեղեկատվությունը հրապարակվում են 

Սույն աղյուսակում «բաժանորդ» հասկացությունը սահմանվում է որպես հանրային 

Բոլոր գումարները նշվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի:

հոդվածը ներառում է նաև հեռահաղորդակցության օպերատորներին մատուցված ծառայությունների գծով 

եկամուտները


