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           Հավելված 

           Հաստատված է ՀՀ հանրային  

           ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի   

          2012 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 413-Ն որոշմամբ  

          Ձ և  

Տեղեկատվություն  “ՌԵՏՆ Էյ Էմ” ՍՊ Ընկերության հանրային էլեկտրոնային 
հաղորդակցության ցանցի 2021 թվականի 4-րդ եռամսյակի հիմնական 

տեխնիկատնտեսական  ցուցանիշների վերաբերյալ 

  Ցուցանիշները Չափման 
միավոր Գումար 

1 Գործառնական եկամուտներ,  այդ թվում ` հազ. դրամ 28 386 
1) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի ծառայություններից հազ. դրամ  

ա ձայնային ծառայություններից հազ. դրամ  

բ ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից հազ. դրամ  

գ այլ ծառայություններից հազ. դրամ  

2) փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալությամբ տրամադրելու 
ծառայություններից հազ. դրամ 13 206 

3) բաժանորդային սարքավորումների և աքսեսուարների վաճառքից հազ. դրամ  

4) այլ գործառնական եկամուտներ հազ. դրամ 15 180 

2 Ոչ գործառնական եկամուտներ / (ծախսեր) հազ. դրամ  

3 Կապիտալ ծախսեր (CAPEX) հազ. դրամ  

4 Գործառնական ծախսեր (OPEX) , այդ թվում ՝ հազ. դրամ -16 692.0    
1) փոխկապակցման և կապուղիների վարձակալման ծախսեր հազ. դրամ -10 140.0 

2) գովազդային և մարքեթինգային ծախսեր հազ. դրամ  

3) դիլերային միջնորդավճարներ հազ. դրամ  

4) աշխատավարձ և հատուցումներ հազ. դրամ -3,819.0 
5) այլ գործառնական ծախսեր հազ. դրամ -2 733.0 

5 Գործառնական շահույթը, մինչև հիմնական միջոցների և ոչ նյութական հազ. դրամ -11 694 
6 Հիմնական միջոցների ամորտիզացիա  և ոչ նյութական ակտիվների հազ. դրամ -1 600.0 
7 Շահույթ հարկումից առաջ հազ. դրամ 10 094 
8 Շահույթ հարկումից հետո հազ. դրամ 10 094 
9 Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցությանցանցի բաժանորդների քանակ բաժանորդ  
1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ  

2) ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ բաժանորդ  

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

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ  

2) ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ դրամ  

11 
Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի մեկ բաժանորդին ընկնող 
միջին ամսական տրաֆիկ   

1) ձայնային ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ րոպե  

2) ինտերնետ հասանելիության ծառայություններից օգտվող բաժանորդներ ՄԲ  

 


