
 
 

 
Հավելված 

Հաստատված է 
ՀՀ հանրային ծառայությունները  

կարգավորող հանձնաժողովի 
2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի 

N 413-Ն որոշմամբ 

   

Ձև 
Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ 

ՄԵԳԱԹԻՎԻ ՍՊԸ 

2021 II եռամսյակ 

  Ցուցանիշները Չափման 
միավոր 

         

1 Գործառնական եկամուտներ, այդ թվում` հազ. դրամ 7614 

1) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի ծառայություններից հազ. դրամ  

ա. ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ  

բ. ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից հազ. դրամ 7614 

գ. այլ ծառայություններից հազ. դրամ  

2) 
փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալությամբ տրամադրելու 
ծառայություններից 

հազ. դրամ  

3) բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների վաճառքից հազ. դրամ  

4) այլ գործառնական եկամուտներ հազ. դրամ  

2 Ոչ գործառնական եկամուտներ/(ծախսեր) հազ. դրամ  

3 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ  

4 Գործառնական ծախսեր (OPEX), այդ թվում՝ հազ. դրամ (4327) 

1) փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ (1950) 

2) գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ  

3) դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ  

4) աշխատավարձ և հատուցումներ հազ. դրամ (1158) 

5) այլ գործառնական ծախսեր հազ. դրամ (1219) 

5 
Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ նյութական 

ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկումը (OIBDA) 
հազ. դրամ 3287 

6 
Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա և ոչ նյութական ակտիվների 

ամորտիզացիա 
հազ. դրամ  

7 Շահույթ հարկումից առաջ հազ. դրամ  

8 Շահույթ հարկումից հետո հազ. դրամ  

9 
Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի բաժանորդների 

քանակ 
բաժանորդ 621 

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ  

2) ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ 621 

10 
Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի ծառայությունների 
վաճառքից մեկ բաժանորդին ընկնող միջին ամսական հասույթ 

դրամ 4000 

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ  

2) ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ 4000 

11 
Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի մեկ բաժանորդին 
ընկնող միջին ամսական տրաֆիկ 

   

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ րոպե  

2) ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ ՄԲ 69047 

 

1. Աղյուսակի 1-6-րդ և 9-11-րդ կետերի տեղեկատվությունը հրապարակվում են յուրաքանչյուր եռամսյակի համար` մինչև տվյալ 

եռամսյակին հաջորդող երրորդ ամսվա 30-ը: 

2. Աղյուսակի 7-րդ և 8-րդ կետերի տեղեկատվությունը հրապարակվում են յուրաքանչյուր տարվա համար` մինչև տվյալ տարվան 

հաջորդող տարվա ապրիլի 30-ը: 

3. Սույն աղյուսակում «բաժանորդ» հասկացությունը սահմանվում է որպես հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի 

լիցենզիա ունեցող անձանց հետ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր կնքած անձ: 

4. Բոլոր գումարները նշվում են առանց ավելացված արժեքի հարկի: 

* սույն նշումով հոդվածների ծախսերը էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի մասով առանձնացված չեն: 
 


