
ԱՂՅՈՒՍԱԿ

N
 Տեղեկատվություն 

"ՎԵՈՆ Արմենիա"  ՓԲԸ բջջային ցանցի 2018թ. 1-ին եռամսյակի  հիմնական 
տեխնիկատնտեսական   ցուցանիշների վերաբերյալ 

Չափման 
միավոր

ցուցանիշներ

1 Գործառնական եկամուտներ այդ թվում` հազ. դրամ 5 092 613
1.1 եկամուտներ շարժական կապից և հարակից գործունեությունից հազ. դրամ 5 092 613

1.1.1 ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 1 693 012

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

հազ. դրամ 123 817

կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 93 678
այլ հազ. դրամ 30 139

1.1.3 տվյալների հաղորդման ծառայություններից, այդ թվում հազ. դրամ 1 103 889
լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների),  (USB մոդեմով)

հազ. դրամ 271 480

շարժական բջջային կապի ցանցով մատուցվող (հեռախոսի միջոցով) 
ծառայություններից

հազ. դրամ 832 408

այլ հազ. դրամ
1.1.4 կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 57 691
1.1.5 միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (տվյալ ցանցի բաժանորդներ) հազ. դրամ 168 753

1.1.6 միջազգային ռոումինգ ծառայություններից (արտերկրի ցանցերի  բաժանորդներ) հազ. դրամ 102 048

1.1.7 փոխկապակցումից եկամուտներ, այդ թվում հազ. դրամ 1 017 738
ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ 974 843
կարճ և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններից (SMS և MMS) հազ. դրամ 42 895

1.1.8 կապուղիները վարձակալության տրամադրելու ծառայություններից հազ. դրամ
1.1.9 բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների վաճառքից հազ. դրամ 776 746

1.1.10 այլ եկամուտներ հազ. դրամ 48 921
2 Գործառնական ծախսեր, այդ թվում՝ հազ. դրամ 3 664 563  

2.1 փոխկապակցման ծախսեր* հազ. դրամ 819 000
2.2 կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ
2.3 գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ 179 880
2.4 դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ 83 648
2.5 աշխատանքի վարձատրություն հազ. դրամ 441 885
2.6 շարժական բջջային կապի ցանցի շահագործման և պահպանման ծախսեր հազ. դրամ 823 115
2.7 այլ ծախսեր հազ. դրամ 1 317 034

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

հազ. դրամ 1 428 051

4
Հիմնական միջոցների մաշվածություն և ոչ նյութական ակտիվների 
ամորտիզացիա 

հազ. դրամ 887 419

5 Գործառնական այլ գործունեության արդյունք հազ. դրամ
6 Ոչ գործառնական գործունեության արդյունք, որից հազ. դրամ -382 939  

6.1 Ֆինանսական եկամուտ հազ. դրամ 290 677
6.2 Ֆինանսական ծախսեր հազ. դրամ -23 285  

6.3 Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից օգուտներ/կորուստներ հազ. դրամ -375 218  

6.4 Այլ ոչ գործառնական եկամուտ/ծախսեր հազ. դրամ -275 112  
7 Շահույթ մինչև հարկումը հազ. դրամ 157 693
8 Կապիտալ ծախսեր հազ. դրամ 426 206

9 Շարժական կապի ցուցանիշներ

9.1
Ակտիվ բաժանորդային  համարների քանակ (հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 
դրությամբ)

916 447

Հավելված                   Հաստատված է 
Հայաստանի Հանրապետության 
հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի  2011 
թվականի հունիսի 1-ի N274Ա 

որոշմամբ        Ձև



9.1.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 811 554
9.1.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 104 893

9.1.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

բաժանորդ 75 885

9.1.4
Տվյալների հաղորդման ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ (հեռախոսի 
միջոցով)

բաժանորդ 389 080

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

1 548

9.2.1 կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 1 240
9.2.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 3 635

9.2.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

դրամ 1 382

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)

277

9.3.1 կանխավճարային բաժանորդներ րոպե 264
9.3.2 հետվճարային բաժանորդներ րոպե 375

9.3.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

ՄԲ 7 897

9.3.4 Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ ՄԲ -
9.4 Միավորի գին (ներառյալ փոխկապակցում և մուտքային ռոումինգ) (APPM) 6
9.4.1 կանխավճարային բաժանորդներ դրամ 5
9.4.2 հետվճարային բաժանորդներ դրամ 10

9.4.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

դրամ 0,2

9.4.4 Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ -
9.5 Նոր ակտիվացումներ 77 298
9.5.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 72 604
9.5.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 4 694

9.5.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

բաժանորդ 11 822

9.5.4 Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ -
9.6 Բաժանորդների արտահոսք (Churn) 94 683
9.6.1 կանխավճարային բաժանորդներ բաժանորդ 90 257
9.6.2 հետվճարային բաժանորդներ բաժանորդ 4 426

9.6.3
Լայնաշերտ ինտերնետ հասանելիության բաժանորդներ (բացառությամբ 
հեռախոսի միջոցով օգտվողների)

բաժանորդ 9 978

9.6.4 Տվյալների հաղորդման այլ ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ -

1.

2.

3.

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

Դրամային մեծությունները բերվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի:
Աղյուսակում ներառված ցուցանիշները հաշվարկվում են հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետությունում 
գործող հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները:

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

* Ներառված են միայն փոխկապակցման ծախսերը


