
qaror qabul 
qilingan sana

vazifalarga tushish 
sanasi

Ergashev Alisher Raxmatullayevich

Kadirov Abdulaziz Abdulxayevich

Xasilov Xusnutdin Nuriddinovich

Nazarova Dildor Timurovna

Kadirov Jasurbek Sharofitdinovich

Jumayev Botirali Baxtiyorovich

Botirov Dilmurod Yakubjonovich

Tulyaganov Fayzulla Abdullayevich

Rustamov Dilshod Abduxapisovich

Muxamedova Zulfiya Xamidovna

Mutalova Nilufar Adiljanovna

Seydullayev Zakir Ikramovich

Xodjabekov Rovshan Raxmatovich

Nomirov Zoxid Norkulovich

Ruziyev Rustam Vasikovich

Kadirov Jasurbek Sharofitdinovich

Botirov Dilmurod Yakubjonovich

Ergashev Alisher Raxmatullayevich

Xodjayev Ulugbek Rustamovich			

Kuzatuv kengashi Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi saylangan

Bosh direktor Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi saylangan

23.09.2019

23.09.2019

23.09.2019

Kuzatuv kengashi Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi  tarkibdan chiqarildi (ishdan boʻshagan) 

Kuzatuv kengashi

23.09.2019 Kuzatuv kengashi

yoʻq

14.06.2019

QIMMATLI QOGʻOZLAR DAROMADI TOʻLOVI BOʻYICHA MAVJUD QARZDORLIK 

91,571

Qaror qabul qilgan emitent organi

Kuzatuv kengashi Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi  tarkibdan chiqarildi (ishdan boʻshagan) 

Boshqa qimmatli qogʻozlar boʻyicha

8
14.06.2019

 tarkibdan chiqarildi (ishdan boʻshagan) 

Oddiy aksiyalar boʻyicha

Imtiyozli aksiyalar boʻyicha
hisobot davri yakunlari boʻyicha (soʻmda):

7 811 999oldingi davrlar yakunlari boʻyicha (soʻmda):

yoʻqoldingi davrlar yakunlari boʻyicha (soʻmda):

7 yoʻq
oldingi davrlar yakunlari boʻyicha (soʻmda): yoʻq

hisobot davri yakunlari boʻyicha (soʻmda): 2 363 621

hisobot davri yakunlari boʻyicha (soʻmda):

6

HISOBOT YILIDA QIMMATLI QOGʻOZLAR BOʻYICHA HISOBLANGAN DAROMADLAR HAJMI

Bitta aksiya uchun soʻmda: 113 sum
Aksiyaning eng kam qiymatiga nisbatan foizlarda:

Jalb qilingan va tegishli mablagʻlar nisbatining koeffitsiyenti:

Bitta aksiya uchun soʻmda: yoʻq

7,127

KTUT: 1390500 
IFUT: 71110
MHTBT:

www.boshtrans.uzRasmiy veb-sayt:*
BANK REKVIZITLARI

5

EMITENTNING IQTISODIY-MOLIYAVIY AHVOLI KOʻRSATKICHLARI 
Ustav kapitali rentabelligi koeffitsiyenti: 54,581
Umumiy toʻlov qobiliyatini qoplash koeffitsiyenti: 175,123
Mutlaq likvidlik koeffitsiyenti:

2

4

3

Pochta manzili: Toshkent shahri, Mirobod tumani, Nukus koʻchasi, 23A – uy
Elektron pochta manzili:*

11,3%

Bitta qimmatli qogʻoz uchun soʻmda:

OʻZLASHTIRILGAN ROʻYXAT VA IDENTIFIKATSIYA RAQAMLARI 

 1726273 

yoʻq
Qimmatli qogʻozning eng kam qiymatiga nisbata foizlarda: yoʻq

F.I.Sh. Lavozim

KUZATUV KENGASHI, TAFTISH KOMISSIYASI YOKI IJRO ORGANI TARKIBIDAGI OʻZGARISHLAR
Oʻzgarishlar sanasi

Oddiy aksiyalar boʻyicha

Imtiyozli aksiyalar boʻyicha

14.06.2019

Emitentning tegishli va qarz mablagʻlari nisbati:

Aksiyaning eng kam qiymatiga nisbatan foizlarda: yoʻq
Boshqa qimmatli qogʻozlar boʻyicha

91,571

MFO:

463
davlat soliq xizmati tomonidan (STIR):

Birja tikeri nomlanishi:
ALOQA MAʼLUMOTLARI

2020 8000 0001 0625 5001 

roʻyxatdan oʻtkazuvchi organi tomonidan:

01098 

Yakkasarayskiy filial CHAB “Trastbanka” Xizmat koʻrsatuvchi bank nomi:
Hisob raqami:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, Nukus koʻchasi, 23A – uy

14.06.2019

201 052 150
DAVLAT STATISTIKA ORGANI TOMONIDAN BERILGAN RAQAMLAR

MSʼH: 144

Kuzatuv kengashi Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

Saylangan (tayinlangan)/ tarkibdan chiqarilgan 
(ishdan boʻshatildi, vakolatlar muddati tugadi) 

boshtrans@gmail.com

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

saylangan

EMITENT NOMLANISHI

“BOSHTRANSLOYIHA” transport boʻyicha bosh loyiha-qidiruv instituti" aksiyadorlik jamiyati 

“BOSHTRANSLOYIHA” AJ
yoʻq

YILLIK HISOBOTI

Hisobotni tasdiqlagan emitent organi - Jamiyat aksiyadorlarining yillik umumiy yigʻilishi 
Hisobot tasdiqlangan sana  – 2020-yil 07 avgust

1 Toʻliq:

Qisqartirilgan:

14.06.2019 Kuzatuv kengashi

Joylashgan manzili:

Kuzatuv kengashi

Kuzatuv kengashi

Taftish komissiyasi

saylangan

 tarkibdan chiqarildi (ishdan boʻshagan) 

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi saylangan

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

14.06.2019 Taftish komissiyasi Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

saylangan

14.06.2019

14.06.2019

14.06.2019

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi  tarkibdan chiqarildi (ishdan boʻshagan) 

14.06.2019

Kuzatuv kengashi

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

saylangan

saylangan

saylangan

14.06.2019

Kuzatuv kengashi

Kuzatuv kengashi

14.06.2019

saylangan

saylangan

Taftish komissiyasi

saylangan

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi saylangan

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

14.06.2019

14.06.2019 Aksiyadorlar umumiy yigʻilishiTaftish komissiyasi

Aksiyadorlar umumiy yigʻilishi

“BOSHTRANSLOYIHA” transport boʻyicha bosh loyiha-qidiruv instituti" aksiyadorlik jamiyatining 
2019-yil yakunlari boʻyicha

14.06.2019

Kuzatuv kengashi

Taftish komissiyasi

 tarkibdan chiqarildi (ishdan boʻshagan) 

http://www.boshtrans.uz/
mailto:boshtrans@gmail.com


muhim maʼlumot 
raqami
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chiziq kodi

010
011
012

020
021
022
030
040
050
060
070
080
090
100
110

10.12.2019
13.12.201911.12.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Emitent yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar 

18.11.2019
22.11.2019
22.11.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxslar roʻyxatida oʻzgarishlar

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

19.12.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

03.12.2019

10.10.2019

25.11.2019

23.10.2019

08.11.2019
19.11.2019

09.12.2019

31.10.2019

22.11.2019

Ijro organi aʼzolari tomonidan emitent aksiyalariga egalik huquqidagi oʻzgarishlar

28.08.2019
28.08.2019

30.09.2019

29.10.2019
30.10.2019

25.11.2019

19.12.2019

24.09.2019

22.11.2019

24.10.2019

01.10.2019

06.11.2019
01.11.2019

30.08.2019

09.10.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

30.09.2019

15.08.2019
15.08.2019
27.08.2019

30.09.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxslar roʻyxatida oʻzgarishlar

02.10.2019

01.10.2019

29.08.2019
24.09.2019

09.12.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

30.08.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 29.07.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

18.07.2019
31.07.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

25.06.2019

24.07.2019
24.07.2019
22.07.2019

25.06.2019
22.06.2019 25.06.2019

25.07.2019

Ijro organi tarkibida oʻzgarish

13.08.2019
27.08.2019
29.08.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

05.04.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxslar roʻyxatidagi oʻzgarishlar

Taftish komissiyasi tarkibida oʻzgarish 

Hisobot yilida Jamiyat qimmatli qogʻozlarni nashrdan chiqarishni amalga oshirmagan

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

05.02.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

19.02.2019
14.02.2019

Qimmatli qogʻozlar boʻyicha daromadlarni hisoblash

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 14.03.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

22.06.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 29.05.2019 30.05.2019

Kuzatuv kengashi tarkibida oʻzgarish

HISOBOT YILIDAGI EMITENT FAOLIYATINING MUHIM MAʼLUMOTLARI 

15.04.2019

23.04.2019

06.02.2019

06.03.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

11.04.2019

25.06.2019

22.06.2019 25.06.2019

20.02.2019
28.02.2019

01.04.2019

25.06.2019

02.04.2019

25.06.2019

14.08.2019

15.03.2019

11.02.2019
06.02.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
29.03.2019

31.01.2019

11.01.2019

Muhim maʼlumotning nomlanishi

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 03.07.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

25.07.2019

22.07.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

14.02.2019
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

04.03.2019

Nomoddiy aktivlar:

I. Uzoq muddatli aktivlar

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI UCHUN BUXGALTERIYA BALANSI (ming soʻm)

06.03.2019

21.01.2019
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

14.02.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 18.01.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

22.06.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 15.03.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

18.03.2019

05.03.2019

15.02.2019

04.03.2019 05.03.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Uzoq muddatli investitsiyalar, jami (040+050+060+070+080 chiziqlar), shulardan:
Qimmatli qogʻozlar (0610)
Shoʻba xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0620)   
Tobe xoʻjalik jamiyatlariga investitsiyalar (0630)
Chet el kapitali ishtirokidagi korxonalarga investitsiyalar (0640)
Boshqa uzoq muddatli investitsiyalar (0690)
Oʻrnatish uchun uskunalar (0700)
Kapital qoʻyilmalar (0800)
Uzoq muddatli debitor qarzdorlik (0910, 0920, 0930, 0940)

0,00  0,00  

02.04.2019

16.04.2019

Amortizatsiya summasi (0500)
Qoldiq (balans) qiymati (020-021 chiziqlar)

2 130,00

Boshlangʻich qiymat (0400)

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 22.07.2019
19.07.2019

12.04.2019

Koʻrsatkich nomi
Hisobot davri boshlanishi holatiga

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 04.04.2019

Aktiv

Emitent yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar 

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 15.05.2019 15.05.2019

01.07.2019
25.06.2019

1 824 790,00

12.02.2019
08.02.2019

Hisobot davri tugashi holatiga

04.04.2019

02.03.2019

4 491 415,00
3 028 508,00

1 462 907,00

Nashrning davlat roʻyxatidan oʻtgan sanasi: 

Qimmatli qogʻoz turi:

Nashrning davlat roʻyxatiga olingan raqami:

Qimmatli qogʻozlar soni
Bitta qimmatli qogʻozning nominal qiymati:

Joylashtirishning boshlanish sanasi:

Muhim maʼlumot nashr qilingan sana

2 130,00 2 130,00
2 130,00

Boshlangʻich (tiklovchi) qiymat (0100, 0300)
amortizatsiya summasi (0200)

15.01.2019

5 375 715,00
3 550 925,00

01.02.2019

Joylashtirishning tugash sanasi:

HISOBOT YILIDA QOʻSHIMCHA NASHRDAN CHIQARILGAN QIMMATLI QOGʻOZLAR TOʻGʻRISIDA ASOSIY MAʼLUMOTLAR***
Nashrdan chiqarish toʻgʻrisida qaror qabul qilgan emitent organi:

Joylashtirish uchuli:

Muhim maʼlumot vujudga kelgan sana

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

16.04.2019

04.07.2019 05.07.2019

22.04.2019
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 01.05.2019

16.04.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 15.04.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

15.04.2019

22.06.2019

15.05.2019 15.05.2019

07.05.2019 07.05.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 24.05.2019

22.07.2019

24.05.2019

05.07.2019
28.06.2019Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

03.04.2019

07.06.2019
19.06.2019

26.06.2019

15.04.2019

 14.05.2019 17.05.2019

15.04.2019

03.05.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

Kuzatuv kengashi tarkibida oʻzgarish 30.09.2019 01.10.2019

01.04.2019

11.01.2019

Qoldiq (balans) qiymati (010-011 chiziqlar)

02.04.2019

Affillangan shaxs bilan bitim tuzish

15.01.2019

9

10

07.06.2019
Affillangan shaxs bilan bitim tuzish 19.06.2019



120
130

140
150
160
170
180

190
200
210
211

220

230

240

250

260

270

280

290
300
310

320
330
340
350
360
370
380
390
400

410
420
430
440
450
460
470
480

490
491
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
601
602
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740

750
760
770
780

daromadlar (foyda) xarajatlar (zararlar) daromadlar (foyda) xarajatlar (zararlar)

10 51 088 506,00  x 55 568 940,00  x
20 x 46 057 949,00  x 49 133 003,00  

30 5 030 557,00 0,00 6 435 937,00 0,00
40 x 3 444 632,00 x 3 850 244,00
50 x x
60 x 1 274 011,00 x 1 860 464,00
70 x 2 170 621,00 x 1 989 780,00
80 x 0,00 x 0,00
90 237 654,00 x 242 228,00 x

100 1 823 579,00 0 2 827 921,00 0
110 34 144,00  x 53 992,00  x
120 38,00  x 67,00  x
130 x x
140 x x
150 34 025,00  x 53 925,00  x
160 81,00  x 0,00  x
170 x 32 952,00 x 37 577,00
180 x 0,00 x 0,00
190 x 0,00 x 0,00
200 0 32 952,00 0 37 577,00
210 0 0,00 0 0,00
220 1 824 771,00 0,00 2 844 336,00 0,00
230 0,00 0,00 0,00 0,00
240 1 824 771,00 0,00 2 844 336,00 0,00

10 176,00
481 905,00

Soliqlar va majburiy toʻlovlar boʻyicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240)

11 107 066,00

0,00

4 453 008,00

11 983 671,00

389 746,00

19 945 633,00

580 106,00

19 945 633,00
19 450 975,00
21 277 895,00

38 268,00

18 480 596,00

17 091,00

II. Joriy aktivlar

0,00

602 884,00

4 453 008,00

11 983 671,00
11 983 671,00

1 124 755,00

2 336 699,00
47 500,00

7 961 962,00

452 723,00
740 743,00

21 277 895,00

0,00
883 711,00

0,00

252 334,00

0,00

7 812,00
273 594,00

2 741 405,00

8 148 062,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

7 309 321,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

11 107 066,00

0,00

0,00

11 107 066,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

350 838,00

32 996,00
15 212,00

368 063,00

603 172,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00
0,000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

67 043,00

18 183 207,00

10 824,00 28 721,00

Asosiy faoliyatdan olinadigan boshqa daromadlar 

Mahsulotni sotishdan tushgan sof tushum (tovarlar, ish va xizmatlar)
Sotilgan mahsulotning tannarxi (tovarlar, ish va xizmatlar)

423 510,00

791 573,00

17 017 705,00

2 719 069,00 1 052 647,00

Davr xarajatlari, jami (050+060+070+080 chiziqlar), shulardan:
Sotuv xarajatlari
Maʼmuriy xarajatlar
Boshqa operatsion xarajatlar
Kelajakda soliq bazasidan chiqariladigan hisobot davri xarajatlari 

468 549,00

0,00
0,00

daromad (foyda) soligʻi toʻlangunga qadar foyda (zarar) (220+/-230 chiziqlar)

Asosiy faoliyatdan olinadigan foyda (zarar) (030-040+090 chiziqlar)
Moliyaviy faoliyatdan olinadigan daromadlar, jami (120+130+140+150+160 chiziqlar), shulardan:
Dividend shaklidagi daromadlar
Foizlar shaklidagi daromadlar
Uzoq muddatli ijaradan olinadigan daromadlar (moliyaviy lizing)
Valyuta kurslari farqlaridan olinadigan daromadlar 

Umumiy xoʻjalik faoliyatidan olinadigan foyda (zarar) (100+110-170 chiziqlar)

Moliyaviy faoliyatdan olinadigan boshqa daromadlar 
Moliyaviy faoliyat xarajatlari (180+190+200+210 chiziqlar), shulardan:
Foizlar shaklidagi xarjatlar
Uzoq muddatli ijara (moliyaviy lizing) boʻyicha foizlar shaklidagi xarajatlar
Valyuta kurslari farqlaridan zararlar 
Moliyaviy faoliyat boʻyicha boshqa xarjatlar

Favqulodda yutuqlar va yoqotishlar

Mahsulotni sotishdan olingan yalpi foyda (zarar) (tovarlar, ish va xizmatlar) (010-020 chiziqlar)

Taʼsischilar oldidagi qarzdorlik (6600)

Boshqa kreditor qarzdorliklar (6900, 6950 dan tashqari)

Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950)

Jami II boʻlim boʻyicha  (490+600 chiziqlar)
Jami balans passivi boʻyicha (480+770 chiziqlar)

Qisqa muddatli zayomlar (6820, 6830, 6840)

Qisqa muddatli bank kreditlari (6810)
Mehnat haq toʻlash boʻyicha qarzdorlik (6700) 

Koʻrsatkich nomi

Davlat maqsadli jamgʻarmalariga toʻlovlar boʻyicha qarzdorlik (6520)
Sugʻurta boʻyicha qarzdorlik (6510)
Byudjetga toʻlovlar boʻyicha qarzdorlik (6400)

shundan: joriy kreditor qarzdorlik (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760 chiziqlar)

Alohida tuzilmalarga qarzdorlik (6110) 
Yetkazib beruvchi va pudratchilarga qarzdorlik  (6000) 
shundan: joriy muddati oʻtgan kreditorlik qarzdorligi

Shoʻba va tobe xoʻjalik jamiyatlariga qarzdorlik (6120) 

Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290)
Olingan avanslar (6300)

Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230)

Alohida tuzilmalarga uzoq muddatli qarz(7110)

Uzoq muddatli kechiktirilgan soliqlar va majburiy toʻlovlar (7240)
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230)

Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290)

Shoʻba va tobe xoʻjalik jamiyatlariga uzoq muddatli qarz  (7120)

Joriy majburiyatlar, (610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760 chiziqlar)
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (7900)
Uzoq muddatli zayomlar (7820, 7830, 7840)
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810)
Xaridor va buyurtmachilardan olingan avans toʻlovlari (7300)

Qayta sotib olingan tegishli aksiyalar (8600)
Zahira kapitali (8500)
Qoʻshilgan kapital (8400)

Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (500+520+530+540+550+560+570+580+590 chiziqlar)
shulardan: uzoq muddatli kreditorlik qarzdorligi (500+520+540+560+590 chiziqlar)
Yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000)

II. Majburiyatlar

0,00
0,00

0,00

10 170 829,00

10 676,00

1 548 433,00

0,00

Ustav kapitali (8300)

I Jami I boʻlim boʻyicha  (410+420+430-440+450+460+470 chiziqlar)
Kelajakdagi toʻlov va xarajatlar uchun zahira (8900)
Maqsadli tushumlar (8800)
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700)

Qisqa muddatli investitsiyalar (5800)
Boshqa joriy aktivlar (5900)

Passiv
I. Tegishli mablagʻlar manbalari

Jami II boʻlim boʻyicha (140+190+200+210+320+370+380 chiziqlar)
Balans aktivi boʻyicha jami (130+390 chiziqlar)

Kassadagi pul mablagʻlari (5000)

Boshqa operatsiyalar boʻyicha xodimlar qarzdorligi (4700)

Boshqa debitor qarzdorliklar (4800)

Pul mablagʻlari, jami (330+340+350+360 chiziqlar), shulardan:

Soliqlar va byudjet yigʻimlariga qilingan avans toʻlovlari (4400)

Davlat maqsadli jamgʻarmalariga va sugʻurta boʻyicha avans toʻlovlar (4500)

Ustav kapitaliga hissalar qoʻshish boʻyicha taʼsischilar qarzdorligi (4600)

Chet el valyutasidagi pul mablagʻlari (5200)
Hisob raqamidagi pul mablagʻlari (5100)

Boshqa pul mablagʻlari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700)

shundan: muddati oʻtgan

Xaridor va buyurtmachilar qarzdorligi (4000, 4900 ayiruvida)

Alohida tuzilmalarning qarzdorligi (4110)

Shoʻba va tobe jamiyatlarning qarzdorligi (4120)

Xodimlarga berilgan oldindan toʻlovlar (avans) (4200)

Yetkazib beruvchi va pudratchilarga berilgan avanslar (4300)

14 772 777,00

288 278,00
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700)
Tayyor mahsulot (2800)

Tovarlar (2900, 2980 ayiruvida)

Kelajak davrdagi xarajatlar (3100)

Kechiktirilgan xarajatlar (3200)
Debitorlar, jami (220+240+250+260+270+280+290+300+310 chiziqlar)

0,00
17 589 146,00

476 195,00

Uzoq muddatli kechiktirilgan xarajatlar (0950, 0960, 0990)

1 826 920,00Jami I boʻlim boʻyicha (012+022+030+090+100+110+120 chiziqlar)

Ishlab chiqarish zahiralari(1000, 1100, 1500, 1600)

Tovar-moddiy zahiralar, jami (150+160+170+180 chiziqlar) shulardan:

1 465 037,00

sahifa kodi
Oʻtgan yilning tegishli davrida Hisobot davrida

288 278,00
476 195,00

4 158 712,00

AKSIYADORLIK JAMIYATLARI UCHUN MOLIYAVIY NATIJALAR TOʻGʻRISIDA HISOBOT (ming soʻm)
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11



250 x 391 373,00 x 413 840,00
260 x 0,00 x 0,00
270 1 433 398,00 0,00 2 430 496,00 0,00

№ Bitim tuzilgan sana Bitim predmeti Summa

№ Bitim tuzilgan sana Kontragentning F.I.Sh yoki toʻliq nomlanishi Summa
Bitim boʻyicha 

qaror qabul qilgan 
emitent organi 

1 	11.01.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	19 826 649 aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi

2 15.01.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	644 293 271  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

3 18.01.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	1 400 000 000  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

4 31.01.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Termiz” hududlararo 
temiryoʻl uzeli 459 413 154,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

5 05.02.2019 “TOSHTEMIRYʻOLLOYIHA” masʼuliyati 
cheklangan jamiyati 	86 147 756  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

6 	06.02.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Termiz” hududlararo 
temiryoʻl uzeli 31 848 650,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

7 11.02.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Qoʻngʻirot” 
hududlararo temiryoʻl uzeli 700 274 755,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

8 	14.02.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Qoʻqon” hududlararo 
temiryoʻl uzeli 	28 126 418  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

9 	14.02.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 8 035 599 525,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

10 	19.02.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 223 401 669,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

11 28.02.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 112 173 807,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

12 04.03.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	448 050 715  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

Hisobot yilida yirik bitimlar tuzilmagan

2020-yil 21-may
20-042
F.G.Gulyamova, A.X.Toshboboyev
Ilova qilinmoqda

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Namangan stansiyasi ES 
postidagi mavjud aloqa va SSB 

qurilmalarini vaqtinchalik 
konteynerlarga oʻtkazish” 

obyekti boʻyicha ishchi 
hujjatning ishlab chiqilishi

“Shoʻrbuloq suv ombori 
toshqini zonasidan mavjud 

Dungulyuk-Burgutli-Miskan 
temiryoʻl uchastkasini olib 
chiqish” obyekti boʻyicha 

loyihaoldi ishlari

“Toshkent-Sharqiy” 
aerodromi bazasida fuqarolik 

(biznes) aviatsiyasining 
zamonaviy aeroport 

majmuasining qurilishi” 
obyekti boʻyicha ishchi 

hujjatning ishlab chiqilishi

“Shoʻrbuloq suv ombori 
toshqini zonasidan mavjud 

Dungulyuk-Burgutli-Miskan 
temiryoʻl uchastkasini olib 
chiqish” obyekti boʻyicha 
qurilish ustidan mualliflik 

nazorati 

“Moʻynoq aeroporti qurilishi. 
“50 kishiga VIP terminal” 

binosi va hududning perimetrli 
oʻralishi” obyekti boʻyicha 

ishchi hujjatning ishlab 
chiqilishi

 “FTF-LEA-AUDIT” AJ
2019-yil 01-aprel
00747
Ijobiy13

14

Auditorlik xulosasi nusxasi:
HISOBOT YILIDA TUZILGAN YIRIK BITIMLAR ROʻYXATI 

AUDITORLIK TEKSHIRUVI NATIJALARI TOʻGʻRISIDA MAʼLUMOT 

“Chuqursoy stansiyasidagi 
aloqa va SSB uskunalarining 
rekonstruksiyasi” boʻyicha 

ishchi hujjatning ishlab 
chiqilishi

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash.                                          

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash.                                          

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash.                                          

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash.                                          

Bitim predmeti

“Yoʻlovchi poyezdlarining 
yuqori tezlikdagi harakatini 

tashkillashtirish boʻyicha 
Samarqand-Buxoro temiryoʻl 

liniyasining 
elektrifikatsiyalanishi” obyekti 

boʻyicha ishchi hujjatning 
ishlab chiqilishi

“Toshkent-Sharqiy” 
aerodromi bazasida fuqarolik 

(biznes) aviatsiyasining 
zamonaviy aeroport 

majmuasining qurilishi” 
obyekti boʻyicha ishchi 

hujjatning ishlab chiqilishi

“Toshkent-Samanrqand 
uchastkasida yangi 

yuqoritezlikdagi temiryoʻlning 
qurilishi” obyekti boʻyicha 

loyihaoldi ishlar 

“Qarshi-Termiz temiryoʻli 
Akrabat-Qumqoʻrgʻon 

stansiyalari uchastkasida yer 
qatlamining mustahkamlanishi 

va himoyasi boʻyicha 
tadbirlar” obyektining ishchi 

hujjati ishlab chiqilishi 

“Qumqoʻrgʻon-Elboyan 
stansiyalari boʻylab 

qoʻshimcha suvoʻtkazish 
inshootining qurilishi” obyekti 

boʻyicha ishchi hujjatning 
ishlab chiqilishi

“Buxoro-Urganch-Xiva 
temiryoʻl liniyasi MIskan-

Istiqlol stansiyalari 
uchastkasida bosh yoʻlning 
tuzatilishi” obyekti boʻyicha 

ishchi hujjatning ishlab 
chiqilishi

Bitim boʻyicha emitent kim hisoblanadi (tovar va 
xizmatlar xaridori/ajratuvchisi) 

Auditorlik tashkilotining nomlanishi:

Bitimlar boʻyicha qabul qilingan qarorlarning 
toʻliq mazmuni 

Auditorlik xulosasi raqami:
Tekshiruv oʻtkazgan auditor (auditorlar) F.I.Sh

Daromad (foyda) soligʻi 
Foydadan olinadigan boshqa soliq va yigʻimlar 
Hisobot davri sof foydasi (zarari) (240-250-260 chiziqlar)

Litsenziya raqami:
Litsenziya berilgan sana:

Auditorlik xulosasi berilgan sana:

Kontragentning F.I.Sh yoki toʻliq nomlanishi 

Xulosa turi:

HISOBOT YILIDA AFFILLANGAN SHAXSLAR BILAN TUZILGAN BITIMLAR ROʻYXATI 



13 04.03.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	4 165 393 550  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

15 	04.03.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 1 213 018 386,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

15 	14.03.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 140 000 000,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

16 15.03.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	119 352 442  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

17 01.04.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 893 519 518,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

18 29.03.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Termiz” hududlararo 
temiryoʻl uzeli 	448 096 886  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

19 	02.04.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	7 900 000 000  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

20 02.04.2019 “TOSHTEMIRYʻOLLOYIHA” masʼuliyati 
cheklangan jamiyati 	1 519 550 479  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

21 	04.04.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 149 947 200,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

22 11.04.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 106 020 932,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

23 	15.04.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 45 657 720,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

24 15.04.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 339 169 150,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

25 16.04.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 308 697 197,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

26 22.04.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	2 291 869  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

27 01.05.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	220 000 000  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

“Marokand-Navoi” temiryoʻl 
uchastkasi yuk yoʻlining 

elektrlashtirilishi”. Ziyoviddin 
(qoʻshish) - Navoi (qoʻshish) - 
TInchlik (qoʻshish) - Binokor 

(chiqarish) stansiyalari 
uchastkasi" ishchi loyihasini 

ishlab chiqish

“Boldir” xalqaro temiryoʻl 
oʻtkazish punktining 

koʻchirilishi” obyekti boʻyicha 
ishchi hujjatning ishlab 

chiqilishi

“Pop-Qoʻqon-Andijon” 
uchastkasining 

elektrlashtirilishi bilan birga 
“Angren-Pop yangi 

elektrlashtirilgan temir yoʻl 
liniyasining qurilishi” obyekti 

boʻyicha ishchi hujjatning 
ishlab chiqilishi

“Toshkent shahridagi 
metropoliten yerusti halqa 

liniyasining qurilishi” obyekti 
ustidan mualliflik nazoratini 

olib borish

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Shoʻrbuloq suv ombori 
toshqini zonasidan mavjud 

Dungulyuk-Burgutli-Miskan 
temiryoʻl uchastkasini olib 
chiqish” obyekti boʻyicha 
temiryoʻl oʻqi trassasining 

mustahkamlanishi 

“Boldir-Xojaykan (0-23km)” 
kirish temiryoʻlining sunʼiy 

inshootlari va yer qatlamining 
mustahkamlanishi va himoyasi 

boʻyicha tadbirlar” 
obyektining ishchi hujjati 

ishlab chiqilishi

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Urganch-Xiva temiryoʻl 
liniyasi qurilishi” obyekti 

boʻyicha ishchi hujjatni ishlab 
chiqish

“Pop-Qoʻqon-Andijon” 
uchastkasining 

elektrlashtirilishi bilan birga 
“Angren-Pop yangi 

elektrlashtirilgan temir yoʻl 
liniyasining qurilishi” obyekti 

boʻyicha ishchi hujjatning 
ishlab chiqilishi

“Samarqand temiryoʻl 
transporti kasb-hunar kolleji 
bino va inshootlarining qayta 

taʼmirlanishi” obyekti boʻyicha 
ishchi hujjatning ishlab 

chiqilishi

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Angren-Pop yangi 
elektrlashtirilgan temir yoʻl 

liniyasining qurilishi” obyekti 
qurilishi ustidan mualliflik 

nazoratini olib borish 

“Buxoro-Miskin” temiryoʻli 
liniyasining qurilishi" obyekti 
boʻyicha ishchi hujjatni ishlab 

chiqish 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Toshkent-Sharqiy” 
aerodromi bazasida fuqarolik 

(biznes) aviatsiyasining 
zamonaviy aeroport 

majmuasining qurilishi” 
obyekti boʻyicha ishchi 

hujjatning ishlab chiqilishi

“Marokand-Navoi” temiryoʻl 
uchastkasi yuk yoʻlining 

elektrlashtirilishi” obyekti 
boʻyicha ishchi hujjatning 

ishlab chiqilishi

“Moʻynoq aeroporti qurilishi. 
“50 kishiga VIP terminal” 

binosi va hududning perimetrli 
oʻralishi” obyektining qurilishi 

ustidan mualliflik nazoratini 
olib borish

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Toshkent-Sharqiy” 
aerodromi bazasida fuqarolik 

(biznes) aviatsiyasining 
zamonaviy aeroport 

majmuasining qurilishi” 
obyekti boʻyicha ishchi 

hujjatning ishlab chiqilishi



28 07.05.2019  “Gidroproyekt” aksiyadorlik jamiyati 67 000 000,00  aksiyadorlar 
umumiy yigʻilishi 

29 15.05.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 14 072 279,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

30 15.05.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	136 295 955  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

31 14.05.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	198 889 003  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

32 24.05.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 406 415 491,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

33 	29.05.2019 “TOSHTEMIRYʻOLLOYIHA” masʼuliyati 
cheklangan jamiyati 53 199 711,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

34 07.06.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	87 194 765  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

35 	19.06.2019 “TOSHTEMIRYʻOLLOYIHA” masʼuliyati 
cheklangan jamiyati 14 529 288,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

36 	25.06.2019 “OʻZENERGOINJINIRING” aksiyadorlik jamiyati 21 882 238,00  aksiyadorlar 
umumiy yigʻilishi 

37 	28.06.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Qoʻngʻirot” 
hududlararo temiryoʻl uzeli 38 450 880,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

38 	03.07.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	59 351 434  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

39 	04.07.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Buxoro” hududlararo 
temiryoʻl uzeli 	67 010 316  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

40 	24.07.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	2 100 000 000  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

41 	24.07.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	1 980 000 000  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

42 	22.07.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Qoʻngʻirot” 
hududlararo temiryoʻl uzeli 	2 122 776 877  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

15

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Pop-Qoʻqon-Andijon” 
uchastkasining 

elektrlashtirilishi bilan birga 
“Angren-Pop yangi 

elektrlashtirilgan temir yoʻl 
liniyasining qurilishi. Angren-

Pop temiryoʻl liniyasining 
koʻchkin qismlari” obyekti 
boʻyicha ishchi hujjatning 

ishlab chiqilishi.

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Buxoro-Miskin” temiryoʻli 
liniyasining qurilishi" obyekti 

boʻyicha Qorli Togʻ 
stansiyasining PCH bazasini 

tuzish va biriktirish 	

“Marokand-Navoi” temiryoʻl 
uchastkasi yuk yoʻlining 

elektrlashtirilishi”.elektrlashtir
ilgan temiryoʻli kesishgan 

joydagi mavjud 110 kv havo 
liniyalarining qayta 

taʼmirlanishi" obyekti 
boʻyicha ishchi loyihani ishlab 

chiqish

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Toshkent shahridagi 
metropoliten yerusti halqa 

liniyasining qurilishi” obyekti 
ustidan mualliflik nazoratini 

olib borish

“Moʻynoq tumanida saylgoh 
qurilishi” ishchi loyihasini 

ishlab chiqish 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Pop-Qoʻqon-Andijon” 
uchastkasining 

elektrlashtirilishi bilan birga 
“Angren-Pop yangi 

elektrlashtirilgan temir yoʻl 
liniyasining qurilishi” obyekti 

boʻyicha ishchi hujjatning 
ishlab chiqilishi

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Buxoro-Miskin” temiryoʻli 
liniyasining qurilishi" obyekti 
ustidan mualliflik nazoratini 

olib borish 

“Pop-Qoʻqon-Andijon” 
uchastkasining 

elektrlashtirilishi bilan birga 
“Angren-Pop yangi 

elektrlashtirilgan temir yoʻl 
liniyasining qurilishi” obyekti 

boʻyicha ishchi hujjatning 
ishlab chiqilishi

“Buxoro-Urganch-Xiva 
temiryoʻl liniyasi Miskan-

Istiqlol stansiyalari 
uchastkasida bosh yoʻlning 
tuzatilishi” obyekti qurilishi 
ustidan mualliflik nazoratini 

olib borish 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Xorazm viloyati Xiva 
shahrida zargarlik doʻkoni 

bilan birga zargarlik sexining 
qurilishi” ishchi loyihasini 

ishlab chiqish 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Buxoro-Urganch-Xiva 
temiryoʻl liniyasi Miskan-

Istiqlol stansiyalari 
uchastkasida bosh yoʻlning 
tuzatilishi. Miskan-Urganch 

stansiyalari uchastkasi” 
obyekti boʻyicha ishchi 
hujjatni ishlab chiqish

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Buxoro-Urganch-Xiva 
temiryoʻl liniyasining 

eletrlashtirilishi” obyekti 
boʻyicha texnik-iqtisodiy 
asoslarni ishlab chiqish 

“Yoʻlovchi poyezdlarining 
yuqori tezlikdagi harakatini 

tashkillashtirish boʻyicha 
Samarqand-Buxoro temiryoʻl 
liniyasining elektrlashtirilishi” 

obyekti boʻyicha ishchi 
hujjatni ishlab chiqish

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

Atmosfera yogʻinlarini 
tushirish uchun Zarafshon 

stansiyasida yangi 
suvoʻtkazish inshootining 

qurilishi 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Toshkent shahridagi 
metropoliten yerusti halqa 

liniyasining qurilishi” obyekti 
boʻyicha ishchi hujjatni ishlab 

chiqish 



43 	22.07.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 11 676 572,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

44 	18.07.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	275 119 459  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

45 29.07.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 1 451 297 463,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

46 14.08.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	75 000 000  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

47 		13.08.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Toshkent” 
hududlararo temiryoʻl uzeli 	175 099 565  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

48 	27.08.2019 “TOSHTEMIRYʻOLLOYIHA” masʼuliyati 
cheklangan jamiyati 	91 809 390  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

49 	29.08.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	2 782 909 946  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

50 	28.08.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	1 464 413 770  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

51 	28.08.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ 406-sonli maxsus 
qurilish-montaj poyezdi 	7 351 787  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

52 24.09.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 69 727 153,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

53 	30.09.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	627 301 776  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

54 09.10.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 57 305 652,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

55 	23.10.2019
“Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Termiz” hududlararo 

temiryoʻl uzeli 1 678 980 103,00  aksiyadorlar 
umumiy yigʻilishi 

56 29.10.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Buxoro” hududlararo 
temiryoʻl uzeli 	21 996 886  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

“Marokand-Navoi” temiryoʻl 
uchastkasi yuk yoʻlining 

elektrlashtirilishi” obyekti  
qurilishi ustidan mualliflik 

nazoratini olib borish

“Toshkent-Sharqiy” 
aerodromi bazasida fuqarolik 

(biznes) aviatsiyasining 
zamonaviy aeroport majmuasi 

qurilishi” obyekti boʻyicha 
ishchi hujjatning ishlab 

chiqilishi 

“Shoʻrbuloq suv ombori 
toshqini zonasidan mavjud 

Dungulyuk-Burgutli-Miskan 
temiryoʻl uchastkasini olib 
chiqish” obyekti boʻyicha 

temiryoʻl trassasini biriktirish 
	VST. Bitta HL-110kv 

elektronli liniyani qayta tashkil 
etish"

“Toshkent-Sharqiy” 
aerodromi bazasida fuqarolik 

(biznes) aviatsiyasining 
zamonaviy aeroport majmuasi 

qurilishi” obyekti boʻyicha  
topografik geodezik ishlar 

“Toshkent-Sharqiy” 
aerodromi bazasida fuqarolik 

(biznes) aviatsiyasining 
zamonaviy aeroport majmuasi 

qurilishi” obyekti qurilishi 
ustidan mualliflik nazoratini 

amalga oshirish 

Atmosfera yogʻinlarini 
tushirish uchun Zarafshon 

stansiyasida yangi 
suvoʻtkazish inshootining 

qurilishi 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Pop-Qoʻqon-Andijon” 
uchastkasining 

elektrlashtirilishi bilan birga 
“Angren-Pop yangi 

elektrlashtirilgan temir yoʻl 
liniyasining qurilishi” obyekti 

boʻyicha ishchi hujjatning 
ishlab chiqilishi

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

Yangiyoʻl stansiyasi 
PK33956+20,2 da yangi 

temirbeton piyodalar 
koʻprigining qurilishi

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Toshkent-Sharqiy” 
aerodromi bazasida fuqarolik 

(biznes) aviatsiyasining 
zamonaviy aeroport majmuasi 

qurilishi” obyekti boʻyicha 
texnik-iqtisodiy hisobni ishlab 

chiqish 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Toshkent shahridagi 
metropoliten yerusti halqa 

liniyasining qurilishi” obyekti 
boʻyicha tender hujjatining 

texnik qismi 	

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Qarshi-Termiz temiryoʻl 
liniyasi Akrabat-

Qshmqoʻrgʻon stansiyalari 
uchastkasida bosh temiryoʻlni 
toʻgʻirlash” obyekti boʻyicha 
ishchi hujjatni ishlab chiqish

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Qamchiq” dovoni orqali 
yangi avtoyoʻl tunnelining 
qurilishi" obyekti boʻyicha 

topografik va geologik-
tadqiqot ishlarini olib borish 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Buxoro-Urganch-Xiva 
temiryoʻl liniyasi Miskan-

Istiqlol stansiyalari 
uchastkasida bosh yoʻlning 
tuzatilishi” obyekti boʻyicha 
temiryoʻl oʻqi trassasining 

biriktirilishi 

“Yoʻlovchi poyezdlarining 
yuqori tezlikdagi harakatini 

tashkillashtirish boʻyicha 
Samarqand-Buxoro temiryoʻl 
liniyasining elektrlashtirilishi” 

obyekti boʻyicha Kogon 
stansiyasi va 40-

oʻtish(razyezd)da SSB 
uskunasi loyihasi" ishchi 
hujjatini ishlab chiqish 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 



57 	30.10.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	1 232 933 651  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

58 	06.11.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	109 114 833  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

59 	18.11.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 	2 097 029 177  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

60 	22.11.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ 406-sonli maxsus 
qurilish-montaj poyezdi 36 758 937,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

61 22.11.2019 “Oʻzbekiston temir yullari” AJ “Termiz” hududlararo 
temiryoʻl uzeli 	430 952 188  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

62 03.12.2019  “Oʻzbekiston temir yullari” AJ kapital qurilish 
direksiyasi 486 994 018,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

63 	09.12.2019 “TOSHTEMIRYʻOLLOYIHA” masʼuliyati 
cheklangan jamiyati 5 338 283,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

64 	11.12.2019 “TOSHTEMIRYʻOLLOYIHA” masʼuliyati 
cheklangan jamiyati 70 068 383,00  aksiyadorlar 

umumiy yigʻilishi 

№ Kuchga kirgan sanasi

1 28.08.2013

2 01.01.2007

3 22.06.2019

4  22.06.2019

5 22.06.2019

6 30.09.2019

7 22.06.2019

8 30.09.2019

9 22.06.2019

10 22.06.2019

11 24.12.2015

12 26.02.2016

 Rustamov Dilshod Abduxapisovich

Tulyaganov Fayzulla Abdullayevich

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

“QOQONSPIRT” aksiyadorlik jamiyati

Nazarova Dildor Timurovna

Xodjayev Ulugbek Rustamovich

Ergashev Alisher Raxmatullayevich

Jumayev Botirali Baxtiyorovich

“Toshtemiryoʻlloyixa” masʼuliyati cheklangan jamiyati

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

AFFILLANGAN SHAXSLAR ROʻYXATI  (hisobot yili oxiri holatiga)

“Amudaryodan  metall 
koʻprikdan oʻtish bilan 

birlashtirilgan Shovot-Gurlan-
Jumurtau-

Qoybaqli(Qorauzyak) 
temiryoʻl liniyasining 

qurilishi”ning reja-texnik-
iqtisodiy asoslari

KK aʼzosi

KK aʼzosi

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

Oʻzbekiston Respublikasi, Fargʻona viloyati, Qoʻqon shahri, 
Muqimiy mahallasi

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
T.Shevchenko koʻchasi, 7-uy

“Buxoro-Miskin” temiryoʻli 
liniyasining qurilishi. Misakan 
stansiyasi 200 km uchastkasi" 

obyekti boʻyicha ishchi 
hujjatni ishlab chiqish 	

KK aʼzosi

KK aʼzosi

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

F.I.Sh yoki toʻliq nomlanishi 

AJ ning 20 va undan ortiq foiz aksiyalariga 
egalik qiluvchi yuridik shaxs  

Ruziyev Rustam Vasikovich

“Oʻzbekiston temir yoʻllari” AJ

Bosh direktor

KK aʼzosi

AJ ning 20 va undan ortiq foiz aksiyalariga 
egalik qiluvchi yuridik shaxs  

Affillangan shaxs sifatida tan olinishiga asos 

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
T.Shevchenko koʻchasi, 7-uy

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi

KK aʼzosi

Xasilov Xusnutdin Nuriddinovich

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

KK aʼzosi

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Amir Temur 
koʻchasi, 6

“Buxoro-Miskin temiryoʻl 
liniyasi qurilishi” obyekti 

boʻyicha ishchi hujjatni ishlab 
chiqish 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Atom elektrstansiyasi 
hududiga kirish temiryoʻlini 

qurish” ishchi loyihasini ishlab 
chiqish

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Toshkent-Sharqiy” 
aerodromi bazasida fuqarolik 

(biznes) aviatsiyasining 
zamonaviy aeroport majmuasi 

qurilishi” obyekti boʻyicha 
topografik geodezik ishlar 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Qarshi-Termiz temiryoʻl 
liniyasi Akrabat-

Qshmqoʻrgʻon stansiyalari 
uchastkasida bosh temiryoʻlni 
toʻgʻirlash” obyekti boʻyicha 
ishchi hujjatni ishlab chiqish

“Yoʻlovchi poyezdlarining 
yuqori tezlikdagi harakatini 

tashkillashtirish boʻyicha 
Samarqand-Buxoro temiryoʻl 
liniyasining elektrlashtirilishi” 

obyekti boʻyicha ishchi 
hujjatning ishlab chiqilishi

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

“Yoʻlovchi poyezdlarining 
yuqori tezlikdagi harakatini 

tashkillashtirish boʻyicha 
Samarqand-Buxoro temiryoʻl 
liniyasining elektrlashtirilishi” 

obyekti boʻyicha Kogon 
stansiyasi va 40-

oʻtish(razyezd)da SSB 
uskunasi loyihasi" ishchi 
hujjatini ishlab chiqish 

 “Boshtransloyiha” AJ ning affillangan shaxslar 
bilan Jamiyatning joriy xoʻjalik faoliyatiga 

bogʻliq bitimlarini ilovaga muvofiq maʼqullash. 

Joylashuvi (yashash joyi) (davlat, viloyat, shahar, tuman) 
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27 26.02.2016

28 26.02.2016
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16

“Temiryoʻlfarmatsiya” masʼuliyati cheklangan jamiyati

 “Temiryoʻltaʼmin” masʼuliyati cheklangan jamiyati

“Shoshtrans” masʼuliyati cheklangan jamiyati

“Samarqand fuqarolar inshootlari qurilishi” aksiyadorlik jamiyati

“Yoʻl elektr-mexanik ustaxonalari” masʼuliyati cheklangan jamiyati

 “Lokomotiv” PFK masʼuliyati cheklangan jamiyati

“Yoʻlreftrans” aksiyadorlik jamiyati

“Toshkent yoʻlovchi vagonlarni qurish va taʼmirlash zavodi” aksiyadorlik jamiyati

“Oʻztemiryoʻlkonteyner” aksiyadorlik jamiyati

“Oʻzvagontaʼmir” aksiyadorlik jamiyati

“Oʻztemiryoʻlyoʻlovchi” aksiyadorlik jamiyati Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Usmon Nosir 
koʻchasi, 2-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Elbek koʻchasi, 8-
uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
A.Odilxodjayev koʻchasi, 1-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Yashnobod tumani, 
Fargʻonayoʻli koʻchasi, 13A-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Fargʻona viloyati, Qoʻqon shahri, 
Muqimiy mahallasi

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
Fargʻona yoʻlik kuchasi, 13/11-uy

Oʻzbekston Respublikasi, Toshkent sh., Yakkasaroy tumani, 
X.Umarov koʻchasi, 8-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Samarqand viloyati, Samarqand 
sh., Depo koʻchasi, 79-b uy

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
T.Shevchenko koʻchasi, 7-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Sirgʻali tumani, 
Proyektnaya koʻchasi, G-24

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

Aksionernoye obщyestvo “Oʻzelektroterm”

Aksionernoye obщyestvo “Urganch ekskavator”

“UzXCMG” masʼuliyati cheklangan jamiyati

 “Eyvalekmaxsustemirbeton” aksiyadorlik jamiyati

“Mexmost” aksiyadorlik jamiyati

 “Granit” aksiyadorlik jamiyati

Oʻzbekiston Respublikasi, Sirdaryo viloyati, Sirdaryo sh., 
Guliston koʻchasi, 351-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Namangan viloyati, Namangan sh., 
8-mart koʻchasi, 3-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Xorazm viloyati, Urganch sh., 
Sanoat koʻchasi, 1-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Xorazm viloyati, Urganch sh., 
Sanoat koʻchasi, 1-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Samarqand viloyati, Paxtachi 
tumani, Ziyoviddin sh. 

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Eyvalek sh. 

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Sirgʻali tumani, 
janubiy sanoat zonasi 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 
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40 26.02.2016

41 26.02.2016

42 26.02.2016

43 25.11.2019

Veb-saytga maʼlumotni joylashtirgan masʼul shaxsning F.I.Sh:

 “Oʻztemiryoʻlmashtaʼmir” unitar korxonasi

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
Bextereva koʻchasi, 113/10-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
Qodirov koʻchasi, 64-uy

“Oʻztemiryoʻlqurilishmontaj” unitar korxonasi

Ijro organi rahbari F.I.Sh: 

Bosh buxgalter F.I.Sh:

Kozlova Anna Alekseyevna

Lazareva Marina Grigoryevna 

Ruziyev Rustam Vasikovich

“Termiz” hududlararo temiryoʻl uzeli unitar korxonasi

“Qarshi” hududlararo temiryoʻl uzeli unitar korxonasi

“Buxoro” hududlararo temiryoʻl uzeli unitar korxonasi

“Toshkent” hududlararo temiryoʻl uzeli unitar korxonasi

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

100070, Toshkent sh., Shota Rustaveli koʻchasi, 41

“Qoʻngʻirot” hududlararo temiryoʻl uzeli unitar korxonasi

“Qoʻqon” hududlararo temiryoʻl uzeli unitar korxonasi

“SREDAZENERGOSETPROEKT” aksiyadorlik jamiyati

Oʻzbekiston Respublikasi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi, 
Qoʻngʻirot sh., Oʻzbekiston koʻchasi, 76-uy

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
T.Shevchenko koʻchasi, 8-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
Bextereva koʻchasi, 113/10-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Chilonzor tumani, 
Bogʻiston koʻchasi, 10-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
Talimarjon koʻchasi, 10-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
Bextereva koʻchasi, 113/10-uy

Oʻzbekiston Respublikasi, Fargʻona viloyati, Qoʻqon sh., 
Shoxruxobod koʻchasi, 11-uy 

Oʻzbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati, Termiz sh., 
Abu Ali Ibn Sino koʻchasi, 70-uy 

Oʻzbekiston Respublikasi, Buxoro viloyati, Kogon sh., 
Zebiniso koʻchasi, 2-uy

 “Rels payvandlash poyezdi -14” unitar korxonasi

 “Koʻprikqurilish” tresti unitar korxonasi

 “Maxsus qurilish-montaj poyezdi-406" unitar korxonasi

 “Energomontaj poyezdi-1” unitar korxonasi

 “Oʻzbektemiryoʻlekspeditsiya” unitar korxonasi

Oʻzbekiston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Qarshi sh., 
Oʻzbekiston koʻchasi, 9-uy 

Oʻzbekiston Respublikasi, Toshkent sh., Mirobod tumani, 
Turkiston koʻchasi, 7-uy 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 

AJ ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq foiz 
aksiyalariga egalik qiluvchi yuridik shaxs, 

shuningdek ustav kapitalidagi 20 va undan ortiq 
foizlarga egalik qiluvchi yuridik shaxs 
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№ «20-038»                                                                                                     
«BOSHTRANSLOYIHA» AJ 

Rahbariyatiga 
 

MUSTAQIL AUDITORLAR XULOSASI 
 

Biz, 1-shakl - Buxgalteriya balansi moliyaviy hisoboti, 2-shakl moliyaviy natijalar 
toʻgʻrisidagi hisobot, 4-shakl – pul oqimlari toʻgʻrisidagi hisobot, 5-shakl – tegishli 
kapital toʻgʻrisidagi 2019-yil 31-dekabr holatidagi hisobot, shuningdek hisob siyosatining 
muhim nizomlarining qisqacha mazmuni va boshqa tushuntirish yozuvlaridan iborat 
boʻlgan «BOSHTRANSLOYIHA» AJ ning ilova qilingan moliyaviy hisoboti auditini 
oʻtkazdik. 

 
Rahbariyatning moliyaviy hisobotga javobgarligi. 
Korxona rahbariyati mazkur moliyaviy hisobotni OʻzR BHMS ga muvofiq tayyorlash va 
ishonchli taqdim etishga, shuningdek rahbariyat moliyaviy hisobotni tayyorlash uchun 
kerakli deb hisoblaydigan xatolik yoki firibgarlik ortidan kelib chiqqan muhim 
buzilishlarni oʻz ichiga olmagan ichki nazorat tizimini taʼminlashga javobgarlik olib 
boradi. 
 
Auditorlarning javobgarligi. 
Oʻtkazgan auditorlik tekshiruvimiz asosida mazkur moliyaviy hisobot toʻgʻrisida fikr 
bildirish bizning javobgarligimiz. Xalqaro auditorlik standartlariga muvofiq auditorlik 
tekshiruvini oʻtkazdik. Ushbu standartlar bizga etik talablarni bajarishga, shuningdek 
moliyaviy hisobot muhim buzilishlarni oʻz ichiga olmaganligiga bamaʼni ishonchni 
taʼminlash uchun auditni rejalashtirish va oʻtkazish majburiyatini yuklaydi.  
Audit moliyaviy hisobotning summalari  va maʼlumotlari oshkoraligi boʻyicha dalillarni 
olish tartiblarini bajarishni oʻz ichiga oladi. Tanlangan tartiblar, shuningdek firibgarlik 
yoki xatolik ortidan kelib chiqqan moliyaviy hisobotdagi muhim buzilishlarning xavfini 
baholash  auditorning mulohazasiga bogʻliq. 
Ushbu xavflarni baholashda,majburiyatlarga muvofiq auditorlik tartiblarini ishlab 
chiqarish maqsadida, lekin subyekt ichki nazorat tizimining samaradorligi toʻgʻrisida fikr 
bildirmaslik uchun, moliyaviy hisobotni tayyorlash va ishonchli taqdim etilishi bilan 
bogʻliq ichki nazorat tizimni koʻrib chiqadi.  
 

http://www.ftf-centre.uz/


Audit tekshiruviga, shuningdek qoʻllanilayotgan hisob siyosatining maqbulligini va 
subyekt rahbariyati tomonidan qilingan taxminiy baxolarning asoslanganligini baholash, 
hamda moliyaviy hisobotning umumiy taqdim etilishini baholash kiradi. 
 
Biz olgan auditorlik dalillari auditorlik xulosamizni bildirish uchun asos boʻlishiga yetarli 
va lozim darajada deb hisoblaymiz.  
 
Fikr. 
Bizning fikrimizcha, ilova qilingan moliyaviy hisobot Oʻzbekiston Respublikasining 
Buxgalteriya hisobining milliy standartlariga muvofiq barcha muhim jihatlar boʻyicha 
korxonaning 2019-yil 31-dekabr holatiga moliyaviy ahvolini, faoliyatining moliyaviy 
natijalarini va koʻrsatilgan sanada tugagan yil davomidagi pul mablagʻlarining harakatini 
ishonchli taqdim qilmoqda.  
 
Gulyzmova F.G.         imzo 
 
“FTF-LEA-AUDIT” AT MCHJ Bosh direktori 

Fayziyeva M.T.        imzo 

Auditor 

13 mart 2020 yil 

Toshkent sh., O’zbekiston 

MUXR 
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOSHKENT SHAHAR MAS’ULIYATI CHEKLANGAN 
JAMIYATI SHAKLIDAGI AUDITORLIK TASHKILOTI, FTF-LEA-AUDIT 
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