
 

 

 

 

 
 

 

 

Foyda. Hisobot maʻlumotlariga koʻra, 2022- yilning 

yanvar- fevral oylarida iqtisodiyot tarmoqlarida korxona va 

tashkilotlar tomonidan 3 219 023,5 mln. soʻm miqdorda yakuniy 

moliyaviy natija olindi. 

Oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirilganda, foyda hajmi  minus 1 439 716,2 mln. soʻm yoki  

30,9 foizga kam 

. 

2022- yil yanvar- fevral oylarida iqtisodiy faoliyat 

turlari boʻyicha yakuniy moliyaviy natijalari  
mln. soʻm 

 Foyda, zarar  

(+, -) 

Oʻsish surʻati, 

% da 

Jami 3 219 023,5 69,1 

Togʻ-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash 20870,6 - 

Ishlab chiqaradigan sanoat 3 096 746,1 67,7 

Elektr, gaz, bugʻ bilan taʻminlash va havoni 

konditsiyalash  
98 635,3 102,0 

Qurilish 648,6 193,7 

Savdo  1 043,7 - 

Tashish va saqlash 2 026,1 - 

Suv bilan taʻminlanish; kanalizatsiya tizimi, 

chiqindilarni yigʻish va utilizatsiya qilish 
-2 668,2 - 

Koʻchmas mulk bilan operatsiyalar 1 018,5 111,1 

Professional, ilmiy va texnik faoliyat  -209,2 - 

Boshqarish boʻyicha faoliyat va yordamchi 

xizmatlar koʻrsatish 
76,2 100,2 

Qishloq, oʻrmon va baliqchilik xoʻjaligi 3,2 188,2 

Yashash va ovqatlanish boʻyicha xizmatlar 6,6 2,6 m. 

Sogʻliqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar koʻrsatish

  
 826,0 2,8 m. 

Ijobiy moliyaviy natija (foyda)ning asosiy qismi ishlab chiqaradigan sanoat korxonalariga – 

3 096 746,1 mln. soʻmga, elektr, gaz, bugʻ bilan taʻminlash va havoni konditsiyalash korxonalariga 

                                                
1) Byudjet va boshqa notijorat tashkilotlar, mahsulot ishlab chiqaruvchi qishloq xoʻjalik korxonalari, fermer va dehqon 

xoʻjaliklari, sugʻurta tashkilotlari, banklar, kichik korxonalar va mikrofirmalarsiz. 

 

V. KORXONA VA TASHKILOTLARNING  

MOLIYAVIY NATIJALARI 1)
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– 98 635,3 mln. soʻmga, togʻ-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash korxonalariga – 20 870,6 mln. 

soʻmga,  tashish va saqlash - 2 026,1 mln. soʻmga, savdoga – 1 043,7 mln. soʻmga, koʻchmas mulk 

bilan operatsiyalar – 1 018,5 mln. soʻmga, sogʻliqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar koʻrsatish 

korxonalariga – 826,0 mln.soʻmga,  toʻgʻri keladi. 

Salbiy moliyaviy natija (zarar)ning asosiy qismi suv bilan taʻminlanish; kanalizatsiya tizimi, 

chiqindilarni yigʻish va utilizatsiya qilish korxonalariga minus 2 668,2 mln.soʻmga, professional, 

ilmiy va texnik faoliyat 209,2 mln. soʻmga toʻgʻri keladi. 

2022-yilning yanvar- fevral oylarini oʻtgan yilning shu davriga nisbatan solishtirganimizda, 

foydaning asosiy oʻsishi “Navoiy KMK” DK (3 025 109,4 mln. soʻm), “Issiklik elektr stansiyalari” 

AJ (92 072,4 mln. soʻm), Oʻzbekiston elektrotexnika sanoati korxonalari uyushmasi (64 621,1 mln. 

soʻm), “Oʻzkimyosanoat” AJ (28 264,0 mln. soʻm), "Navoiyuran" Davlat korxonasi (22 783,0 mln. 

soʻm) tarkibiga kiruvchi korxonalarga toʻgʻri keldi. 

2022- yil yanvar- fevral oylarida foydaning oʻsish 

surʻati yuqori boʻlgan vazirlik va idoralar 
 

 Foyda, zarar (+,-),  

mln. soʻm 

Oʻsish surʻati, 

% da 

“Navoiy KMK” DK 3 025 109,4 69,0 

“Issiqlik elektr stansiyalar”  92 072,4 95,8 

“Oʻzbekiston elektrotexnika sanoati korxonalari” 

uyushmasi  
 64 621,1 135,1 

“Oʻzkimyosanoat” AJ  28 264,0 150,5 

“Oʻzdonmahsulot” AK  935,1 110,4 

“Oʻzbekiston Respublikasi Transport  

vazirligi huzuridagi Avtomobil  

yoʻllari qoʻmitasi 

 344,0 123,6 

 

 

 

  Foydaning pasayishi "Oʻzsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi – 33 344,4 mln. soʻm, 

“Oʻzbekneftgaz” aksiyadorlik jamiyati – 1 235,6 mln. soʻm, “Dori-Darmon” aksiyadorlik 

kompaniyasi – 231,0 mln. soʻm, "Oʻzpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati– 76,6 mln.  soʻm, 

“Hududgaztaʻminot” aksiyadorlik jamiyati – 11,3 mln. soʻmga yuqoridagi vazirlik va korxonalar 

tarkibiga kiruvchi korxonalarda kuzatilgan.  
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2022- yil yanvar- fevral oylarida foydaning 

pasayishi yuqori boʻlgan vazirlik va idoralar 
 

 Foyda, zarar (+,-), 

mln. soʻm 

Oʻsish surʻati, 

% da 

“ Oʻzsanoatqurilishmateriallari” uyushmasi  33 344,4 - 

“Oʻzbekneftgaz” AJ 1 235,6 - 

“Dori-Darmon” aksiyadorlik jamiyati 76,6 - 

“Hududgaztaʻminot” aksiyadorlik jamiyati 11,3 - 
 

 

2022-yil yanvar- fevral oylarida hududlar 

kesimida yakuniy moliyaviy natijalari 
 

 mln. soʻm 

 
Foyda, zarar  

(+, -)  

Oʻsish surʻati,  

% da 

Jami 3 219 023,5 69,1 

Navoiy sh.  3 049 406,2 67,6 

Zarafshon sh. 218,0 - 

G‘ozg‘on sh -1912,4 - 

Karmana t. 161 176,2 113,0 

Konimex t. 54,4 18,6 

Qiziltepa t. 5 055,9 114,1 

Navbahor t. 4 910,6 110,9 

Nurota t. 308,6 - 

Tomdi t. - - 

Uchquduq t. 1,4 128,8 

Xatirchi t. 113,2 57,1m 

 

2022- yil yanvar- fevral oylarida hududlar kesimida yakuniy moliyaviy natijalari  

(2021- yil yanvar- fevralga nisbatan, % da)  

 

 

18,6

113,0 114,1

67,6
110,9

57,1 m

128,8
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Hududlar kesimida foydaning asosiy qismi Navoiy shahar 3 049 406,2 mln. soʻm (jami 

foydaning 94,7 foiz), Karmana tumani 161 176,2 mln. soʻm (jami foydaning 5,0 foiz), Qiziltepa 

tumani 5 055, 9 mln. soʻm (jami foydaning 0,2 foiz), Navbahor tumani 4 910,6 mln. soʻm (jami 

foydaning 0,2 foiz)ga toʻgʻri keladi. 

Zarar. 2022- yilning yanvar- fevral oylarida 10  ta korxona 39 718,4 mln. soʻm zarar bilan 

faoliyatini yakunladi. 

Zararning asosiy qismi “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ, “Oʻzbekneftgaz” AJ, Oʻzbekiston 

Respublikasi Uy-joy kommunal xizmat koʻrsatish vazirligi, “Oʻzpaxtasanoat” AJ vazirlik va 

korxonalar tarkibiga kiruvchi korxonalar hissasiga toʻgʻri keldi. 

2022- yil yanvar- fevral oylarida iqtisodiy faoliyat turlari 

boʻyicha zarar koʻrgan korxona va tashkilotlarning moliyaviy natijalari 
 

 

Korxonalar 

soni 

Zarar soʻmmasi 

mln. soʻm 

jamiga 

nisbatan, 

% da 

Jami 10 39 718,4 100,0 

Ishlab chiqaradigan sanoat 1 33 344,4 84,0 

Togʻ-kon sanoati  va ochiq konlarni ishlash 1 1912,4 4,8 

Savdo 2 1 466,6 3,7 

Suv bilan taʻminlash; kanalizatsiya tizimi, 

chiqindilarni yigʻish va utilizatsiya qilish 
2 2 681,4 6,8 

Professional, ilmiy va texnik faoliyat 1 214,7 0,5 

Tashish va saqlash 2 87,6 0,2 

Elektr, gaz, bugʻ bilan taʻminlash va havoni 

kondisiyalash 
1 11,3 - 

 

2022- yil yanvar- fevral oylarida hududlar kesimida zarar 

koʻrgan korxona va tashkilotlarning moliyaviy natijalari 
 

 Korxonalar soni 

Zarar koʻrgan 

korxonalarning 

ulushi, % da 

Zarar 

soʻmmasi, 

mln. soʻm 

Jami 10 100,0 39 718,4 

Navoiy shahar 8 95,2 37 795,0 

Zarafshon shahar 1 - 11,0 

Karmana tumani 1 4,8 1912,4 
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Korxona va tashkilotlarning debitorlik va  

kreditorlik qarzdorligi holati1) 

 

2022- yil 1- mart holatiga debitor 

qarzdorlikning umumiy hajmi 7 334 229,9 mln. 

soʻmni tashkil qildi, shundan muddati oʻtgan – 

144 545,4 mln. soʻm yoki jami qarzdorlikning  

2,0 foizi. 

Muddati oʻtgan debitor qarzdorlik 2021- yil  

1- martga nisbatan solishtirganimizda 29,5 foizga kamaygan boʻlsa, jami debitor qarzdorlik oʻtgan 

yilga nisbatan 26,1 foizga oshgan. 

Hududlar boʻyicha koʻrilganda debitor qarzdorligi yuqori Navoiy shahar 3 222 929,8 mln. 

soʻm (viloyat boʻyicha jami debitor qarzdorlikning 43,9 foiz), Karmana tumani 2 467 959,9 mln. 

soʻm (viloyat boʻyicha jami debitor qarzdorlikning 33,6 foiz), Qiziltepa  tumaniga 89 352,0 mln. soʻm 

(1,2 foiz) toʻgʻri keldi. 

Bunga qarama-qarshi debitor qarzdorlik Navbahor tumani 58 261,6 mln. soʻm (0,8 foiz), 

Xatirchi tumani 4 835,7 mln. soʻm (0,1 foiz) Gozgon tumani 3 495,5 mln. soʻm (0,05 foiz), Zarafshon 

shahri 411,7 mln. soʻm (0,01 foiz) , Konimex tumani 217,8 mln. soʻm (0,003 foiz) va ga pastligini 

koʻrish mumkin. 

 

2022- yil 1- mart holatiga iqtisodiy faoliyat turlari boʻyicha  

muddati oʻtgan debitor qarzdorlikning tarkibi 
 

 

Jami, 

mln.soʻm 

undan: Muddati 

oʻtgan 

qarzdor-

likning 

ulushi,  

% da 

xaridor va 

buyurtma-

chilar  

etkazib 

beruvchilarga va 

pudratchilarga 

berilgan avanslar 

ichki 

idoraviy 

Jami 144 545,4 144 299,3 34,7 64,8 100,0 

Ishlab chiqaradigan 

sanoat 
135 911,0 135 703,6 - 64,8 94,0 

Elektr, gaz, bugʻ 

bilan taʻminlash va 

havoni konditsiyalash 

6 526,2 6 526,1 - - 

 

4,5 

 

Qurilish  215,7 214,8 - - 0,2 

Tashish va saqlash 668,5 630,8 34,8 - 0,5 

Professional, ilmiy va 

texnik faoliyat 
1 224,0 1 224,0 - - 0,8 

                                                
1) Byudjet va boshqa notijorat tashkilotlar, mahsulot ishlab chiqaruvchi qishloq xoʻjalik korxonalari, fermer va 

dehqon xoʻjaliklari, sugʻurta tashkilotlari, banklar, kichik korxonalar va mikrofirmalarsiz. 
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Monitoring qilinadigan xoʻjalik birlashmalarining 2022- yil 1- mart holatiga jami debitor 

qarzdorligi 6 101 824,9 mln. soʻm yoki viloyat boʻyicha jami qarzdorlikning 83,2 foizini tashkil qildi.  

Monitoring qilinadigan xoʻjalik birlashmalarining eng koʻp debitor qarzdorligi “Navoiy 

KMK” DK 3 054 810,9 mln. soʻm (50,1 foiz), “Issiqlik elektr stansiyalari” AJ 2 190 262,2 mln. soʻm 

(35,9 foiz), “Oʻzkimyosanoat” AJ 363 231,3 mln. soʻm (6,0 foiz), “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ 

339 936,1 mln. soʻm (5,6 foiz). 

Debitor qarzdorlik “Navoiyuran” Davlat  korxonasi – 1,7 foizga, (103 247,4 mln. soʻm), 

“Hududgaztaʻminot” AJ – 0,7 foizga  (41 776,9 mln.  soʻm), “Uzbekneftegaz” AJ – 0,1 foizga  

(5 450,7 mln. soʻm), Uzdonmaxsulot”  AK – 0,05 foizga (2 940,8  mln. soʻm) kamaygan.  

Muddati oʻtgan debitor qarzdorlikni 2021-yil 1-martga nisbatan solishtirganimizda  

38,8 foizga kamaygan. 

2022- yil 1- mart holatiga kreditor qarzdorlikning umumiy hajmi 4 626 258,0 mln. soʻm, 

undan muddati oʻtgan – 59 374,5 mln. soʻm yoki jami kreditor qarzdorlikning 1,3 foizni tashkil etdi. 

Muddati oʻtgan kreditor qarzdorlikni 2021-yil 1-martga nisbatan solishtirganimizda  

91,5 foizga kamaygan boʻlsa, jami kreditor qarzdorlik oʻtgan yilga nisbatan 15,5 foizga kamaygan. 

Monitoring qilinadigan xoʻjalik birlashmalarining 2022- yil 1- mart holatiga jami kreditor 

qarzdorligi 3 485 860, 0 mln. soʻm yoki viloyat boʻyicha jami qarzdorlikning 75,3 foizni tashkil qildi, 

shu jumladan muddati oʻtgan – 52 799,7 mln. soʻm yoki mos ravishda 92,4 foizga kamaygan 

 

2022- yil 1- mart holatiga iqtisodiy faoliyat turlari boʻyicha  

muddati oʻtgan kreditor qarzdorlikning tarkibi 
 

 

Jami,  

mln. 

soʻm 

undan:  Mudda- 

ti oʻtgan 

qarzdorlik-

ning 

ulushi,  

% da 

etkazib 

beruvchi 

lar va 

pudrat- 

chilarga 

byud- 

jetga 

toʻlov- 

lar 

davlat 

maqsadli 

fondlariga 

toʻlovlar 

ichki 

idoraviy 

mehnatga 

haq to‘lash 

Jami 59 374,5 59 373, 5 - - - - 100,0 

Ishlab 

chiqaradigan 

sanoat  

59 370,7 59 370,7 - - - - 100,0 

Elektr, gaz, bugʻ 

bilan taʻminlash  

va havoni 

konditsiyalash 

2,8 2,8 - - - - - 

Qurilish 1,0 - - - - 1,0 - 
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2022- yil 1- mart holatiga jami kreditor qarzdorlikning debitorlikdan kamayishi  

2 708 021,9 mln. soʻmni tashkil qildi. 

Xoʻjalik boshqaruv organlarida jami kreditor  

qarzdorlikning debitorlikka nisbatan kamayishi 

 

 

Kreditor qarzdorlikning 

debitorlikdan kamayishi 

mln. soʻm 
debitorga nisbatan,  

% da 

“Hududiy elektr tarmoqlari” AJ 1 787 478,1 18,4 

“Oʻzagroservis” AJ 2 658,9 21,8 

"O'zsanoatqurilishmateriallari" 

uyushmasi 
116 302,9 43,2 

“Navoiy KMK” DK  1 258 939,3 58,8 

“Hududgaztaʻminot” AK 15 023,5 64,0 

“Uzcharmsanoat ” uyushmasi 25 350,7 65,8 

 

Jami kreditor qarzdorlikning debitordan kamayishi “Hududiy elektr tarmoqlari” AJ –

1 787 478,1 mln. soʻmga (18,4 foiz), “Navoiy KMK” DK -1 258 939,3 mln. soʻmga (58,8 foiz), 

“O'zsanoatqurilishmateriallari” uyushmasi AJ – 116 302,9  mln. soʻmga (43,2 foiz ), “Uzcharmsanoat 

”  uyushmasi – 25 350,7 mln. soʻmga (65, foiz), “Hududgaztaʻminot” AK 

 – 15 023,5 mln. soʻmga (64,0 foiz), “Oʻzagroservis” AJ– 2 658,9 mln. soʻmga (21,8 foiz). 

 

Hududlar boʻyicha koʻrilganda kreditor qarzdorlik kamayishi Хатирчи tumani 3141,6 mln. 

soʻm (35,0 foiz), Karmana tumani 1 791 890,4 mln. soʻm (39,1 foiz), Qiziltepa tumani  

31 106,7 mln. soʻm (65,2 foiz), Konimex tumani 70,8 mln. soʻm (73,1 foiz) va Navoiy shahar 

913 236,9 mln. soʻm (78,4 foiz), ga toʻgʻri keldi.  

  

 

 

 

 

 

 


