
Załącznik nr 8 do Instrukcji -  Zasady monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń 
oraz klasyfikacja i tworzenie rezerw celowych

OŚWIADCZENIE KLIENTA - MONITORING REALIZACJI INWESTYCJI/
PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

1. KLIENT

Nazwa Klienta 

Siedziba Klienta 

Modulo 

(wypełnia Oddział)

2. DODATKOWE INFORMACJE O REALIZACJI INWESTYCJI

Zaawansowanie realizacji inwestycji w zakresie 
przychodów i kosztów (w stosunku do 
pierwotnych prognoz lub prognoz zmienionych 
po pierwszej zmianie) 

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z przyjętymi pierwotnie prognozami 

Wystąpiły nieistotne odchylenia (do 10%) od prognozowanych 
przychodów / kosztów inwestycji lub realizacja inwestycji zgodnie z 
prognozami przyjętymi po pierwszej zmianie

Wystąpiły odchylenia (do 30%) od prognozowanych przychodów i 
kosztów (w tym prognoz po pierwszej zmianie)

Wystąpiły istotne odchylenia od przyjętych prognoz (w tym po 
pierwsze zmianie)

Zaawansowanie realizacji inwestycji w zakresie 
harmonogramu 

(właściwe zaznaczyć)

Zgodnie z przyjętym pierwotnie harmonogramem

Wystąpiły nieistotne odchylenia od pierwotnego harmonogramu (do 1 
miesiąca) lub realizacja zgodnie z harmonogramem przyjętym po 
pierwszej zmianie

Wystąpiły odchylenia od przyjętego harmonogramu (opóźnienia 
realizacji inwestycji do 3 m-cy)

Wystąpiły istotne opóźnienia w realizacji inwestycji (powyżej 3 m-cy) 
od przyjętego harmonogramu

Zaawansowanie sprzedaży / wynajmu lokali (o 
ile dotyczy) 

(właściwe zaznaczyć)

Wysoka, zgodna z założeniami

Średnia – odchylenia do 25% planowanej sprzedaży

Słaba – odchylenia powyżej 25% planowanej sprzedaży 

Aktualna wartość nieruchomości 

Wyjaśnienia w zakresie występujących odchyleń o realizacji inwestycji:
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3. STRUKTURA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
(wg stanu na ostatni zakończony okres sprawozdawczy poprzedzający datę złożenia wniosku): 

Kategoria należności
do 30 dni

powyżej 30 dni 
do 60 dni

powyżej 60 dni 
do 180 dni

powyżej 180 
dni do 365 dni

powyżej 365
dni

łącznie

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bieżące

w tys. zł

w %

Przetermin
owane

w tys. zł

w %

Należności z tyt. dostaw 
brutto 

Odpisy aktualizujące 

Należności z tyt. dostaw i
usług netto (bilans):

Należności dochodzone 
na drodze sądowej

4. STRUKTURA ZOBOWIAZAŃ Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
(wg stanu na ostatni zakończony okres sprawozdawczy poprzedzający datę złożenia wniosku): 

Kategoria zobowiązań
do 30 dni

powyżej 30 dni 
do 60 dni

powyżej 60 dni 
do 180 dni

powyżej 180 
dni do 365 dni

powyżej 365
dni

łącznie

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bieżące

w tys. zł

w %

Przetermin
owane

w tys. zł

w %

Zobowiązania z tyt. 
dostaw netto 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

____________________________________________
(miejscowość, data) (pieczęć firmowa oraz podpisy osób reprezentujących Klienta)

*   –  usunąć w przypadku podmiotów gospodarczych – spółek prawa handlowego
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