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«Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալություն» 

 ապահովագրական փակ բաժնետիրական ընկերություն 

 

2021թ. մարտի 31-ին ավարտված եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ 
(Հազար ՀՀ դրամով, եթե այլ բան նշված չէ)  
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2,057,605

 

 

 

227,607
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Ներքին տեղաշարժ

Ներքին տեղաշարժ 

Ներքին տեղաշարժ

Ներքին տեղաշարժ

3,380  469  708  348  4,905 

3,184  199  -    3,383 

3,471  143  -    3,614 
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