
ԱՂՅՈՒՍԱԿ

N
 Տեղեկատվություն 

"ՎԵՈՆ Արմենիա"  ՓԲԸ բջջային ցանցի 2017թ. 4-րդ եռամսյակի  
հիմնական տեխնիկատնտեսական   ցուցանիշների վերաբերյալ 

Չափման 
միավոր

ցուցանիշներ

1 Գործառնական եկամուտներ այդ թվում` հազ. դրամ 5 395 984
1.1 եկամուտներ շարժական կապից և հարակից գործունեությունից հազ. դրամ 5 395 984

1.1.1 ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 1 869 372

1.1.2 ավելացված արժեքի ծառայություններից (բացառությամբ տվյալների 
հաղորդման ծառայություններից), այդ թվում

հազ. դրամ
119 811

կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 89 755
այլ հազ. դրամ 30 056

1.1.3 տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում հազ. դրամ 1 078 526

լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից 
(բացառությամբ հեռախոսի միջոցով օգտվողների),  (USB մոդեմով)

հազ. դրամ
238 303

շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի միջոցով) 
ծառայություններից

հազ. դրամ
840 223

այլ հազ. դրամ 0
1.1.4 կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 60 582

1.1.5 միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի 
բաժանորդներ)

հազ. դրամ
166 371

1.1.6 միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի ցանցերի  
բաժանորդներ)

հազ. դրամ
102 999

1.1.7 փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում հազ. դրամ 1 252 219
ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 1 206 720
կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 45 499

1.1.8 կապուղիները վարձակալության տրամադրելու ծառայություններից հազ. դրամ

1.1.9 բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների վաճառքից հազ. դրամ 657 055
1.1.10 այլ եկամուտներ հազ. դրամ 89 050

2 Գործառնական ծախսեր, այդ թվում՝ հազ. դրամ 3 830 625
2.1 փոխկապակցման ծախսեր* հազ. դրամ 823 639
2.2 կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ 0
2.3 գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ 246 203
2.4 դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ 103 752
2.5 աշխատանքի վարձատրություն հազ. դրամ 712 900

2.6 շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և պահպանման ծախսեր հազ. դրամ
831 846

2.7 այլ ծախսեր հազ. դրամ 1 112 286

3 Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ 
նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը (OIBDA)

հազ. դրամ
1 565 359

4 Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական ակտիվների 
ամորտիզացիա 

հազ. դրամ
664 177

5 Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ 0
6 Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից հազ. դրամ 471 691 

6.1 Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ 256 760 
6.2 Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ -23 088 

6.3 Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից 
օգուտներ/կորուստներ

հազ. դրամ
536 201 

6.4 Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ -298 183 
7 Շահույթ մինչև հարկումը հազ. դրամ 1 372 873

8 Կապիտալ ծախսեր հազ.դրամ 1301847,929
9 Շարժական կապի ցուցանիշներ

9.1
Ակտիվ բաժանորդային  համարների քանակ (հաշվետու 
ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ)

933832

Հավելված                   
Հաստատված է Հայաստանի 
Հանրապետության հանրային 

ծառայությունները կարգավորող 
հանձնաժողովի  2011 թվականի 
հունիսի 1-ի N274Ա որոշմամբ        

Ձև



9.1.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 829207
9.1.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 104625

9.1.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

բաժանորդ 74395

9.1.4
Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ 
(հեռախոսի միջոցով)

բաժանորդ 401406

9.2
Ծառայությունների վաճառքից մեկ ակտիվ բաժանորդին ընկնող միջին 
ամսական հասույթ (ARPU)

1681,755421

9.2.1 կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 1361,858667
9.2.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 3871,05883

9.2.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

դրամ 1289,826162

9.2.4
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ

դրամ -

9.3
Մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ (ներառյալ 
փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (MOaU, MbOU)

291,4427104

9.3.1 կանխավճարային բաժանորդներ րոպե 276,9082775
9.3.2 հետվճարային բաժանորդներ րոպե 405,8202993

9.3.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

ՄԲ 7362,983592

9.3.4
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ

ՄԲ -

9.4
Միավորի գին (ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) 
(APPM)

5,770449427

9.4.1 կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 4,918085797
9.4.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 9,538849674

9.4.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

դրամ 0,175177107

9.4.4
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ

դրամ -
9.5 Նոր ակտիվացումներ 104644
9.5.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 100123
9.5.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 4521

9.5.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

բաժանորդ 17170

9.5.4
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ

բաժանորդ -

9.6 Բաժանորդների արտահոսք (Churn) 103797
9.6.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 99470
9.6.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 4327

9.6.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

բաժանորդ 11816

9.6.4
Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող 
բաժանորդներ

բաժանորդ -

1.
Աղյուսակով նախատեսված տեղեկատվությունները հրապարակվում են 
յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` մինչև տվյալ եռամսյակին 
հաջորդող երկրորդ ամսվա 30-ը:

2.
Դրամային մեծությունները բերվում են առանց ավելացված արժեքի 
հարկի:

3.
Աղյուսակում ներառված ցուցանիշները հաշվարկվում են հիմք 
ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող հաշվապահական 
հաշվառման միջազգային ստանդարտները:
* Ներառված են միայն փոխկապակցման ծախսերը

Տվյալները պատրաստված և ներկայացված են համաձայն  
International Financial Reporting Standards (IFRS).

 


