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W poprzednich publikacjach dotyczących funduszy
nieruchomościowych przedstawione zostały róż-
ne formy funduszy funkcjonujące na rynkach za-

chodnich, jak również na rynku polskim. Szczegółowo opi-
sane zostały struktury typu REITs (Real Estate Investments Tru-
sts) oraz polskie fundusze tworzone w oparciu o ustawę
o funduszach inwestycyjnych. Wspólną cechą przedstawio-
nych struktur jest oparcie ich formuły prawno-podatkowej
na specjalnej ustawie, która determinuje ich funkcjonowanie.
Z tego powodu można stwierdzić, iż są to struktury mocno
zależne od konkretnej regulacji prawnej, co z kolei wpływa
na elastyczność tworzenia takich struktur. 

Istnieją jednak również fundusze nieruchomości, które nie
podlegają specjalnym regulacją funduszowym. Należy
do nich zaliczyć fundusze zbudowane na formule spółki oso-
bowej, a w szczególności spółki komandytowej (Real Estate
Limited Partnerships, w skrócie RELPs). Powszechnie zna-
na w USA i Europie formuła spółki komandytowej, dzięki
swojej elastyczności i przejrzystości podatkowej, znalazła
zastosowanie przy tworzeniu funduszy nieruchomości, nie
podlegających specjalnym regulacjom funduszowym. Inwe-
storzy nabywają udziały w takim funduszu poprzez wnosze-
nie wkładu jako komandytariusze. Bardzo ważnym czynni-
kiem, decydującym o sukcesie tej formy prawnej jako narzę-
dzia używanego do tworzenia funduszy nieruchomości, jest
ograniczenie odpowiedzialności komandytariusza (inwesto-
ra) za zobowiązania spółki do wysokości zadeklarowanej
sumy komandytowej, przy czym komandytariusz jest wolny
od odpowiedzialności w granicach wkładu wniesionego.
Ponadto dochody uzyskiwane z nieruchomości będących
własnością funduszu mogą być przekazywane bezpośred-
nio inwestorom (komandytariuszom) i dopiero na szczeblu in-
westora podlegają opodatkowaniu. Organizator funduszu
najczęściej występuje w spółce jako komplemantariusz, któ-
ry w nieograniczonym zakresie odpowiada za zobowiąza-
nia spółki i jej bieżące funkcjonowanie.

Tego rodzaju fundusze są bardzo często kierowane
do mniejszego grona inwestorów i nie są dostępne publicznie
(private placements). Jednocześnie również kwota kapitału
własnego, który taki fundusz zamierza pozyskać od inwesto-
rów, jest ograniczona do wartości nieruchomości, która ma
być przedmiotem inwestycji funduszu (po ewentualnym
uwzględnieniu planowanego udziału kapitału obcego pozy-
skiwanego najczęściej w formie kredytów). Te założenia po-
wodują, iż fundusze oparte na tej formule mają charakter za-
mknięty. Zazwyczaj tego rodzaju fundusze nie inwestują
w wiele różnych nieruchomości. Inwestycja skierowana jest
na konkretną lub kilka nieruchomości. Inwestorzy są informo-

wani, jakie konkretnie nieruchomości będą nabywane lub zo-
stały już nabyte. Tego rodzaju formuła narzędzia inwestycyj-
nego umożliwia precyzyjne zidentyfikowanie przedmiotu in-
westycji oraz wysokości generowanych dochodów, a co
za tym idzie, również stopy zwrotu z inwestycji. Dlatego też
można świadomie oszacować konkretne ryzyko inwestycyj-
ne związane z konkretnymi nieruchomościami na podstawie
analizy założeń biznesowych danego funduszu. Formuła
spółki komandytowej pozwala na, w zasadzie dość bezpo-
średnią, inwestycję w nieruchomości bez ponoszenia bezpo-
średniego ryzyka nieruchomości. 

Elastyczność tego narzędzia funduszowego stanowi o je-
go popularności zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie. W przypadku Stanów Zjednoczonych popular-
ność RELPs skończyła się wraz z wprowadzeniem na rynek
REITs. Natomiast wśród krajów europejskich rynkiem, na któ-
rym tego rodzaju fundusze są bardzo popularne, są Niemcy. 

W Stanach Zjednoczonych największą popularnością
cieszyły się Real Estate Limited Partnerships (RELPs) w la-
tach 1983 – 1989. Niektóre RELPs nie były oferowane pu-
blicznie, lecz kierowane przez pośredników (brokerów)
do konkretnych inwestorów. Jednym z głównych czynników
decydujących o sukcesie rynkowym RELPs były korzyści po-
datkowe, jakie oferowało uczestnictwo w tego rodzaju fun-
duszu. Inwestor (komandytariusz) mógł proporcjonalnie
do wniesionego udziału odliczać koszty uzyskania przy-
chodu generowane przez fundusz nieruchomości w posta-
ci amortyzacji podatkowej, odsetek od kredytów itp., nie
tylko od przychodów generowanych przez nieruchomości
funduszu, ale również od przychodów uzyskiwanych z in-
nych źródeł, jak na przykład wynagrodzenia. Dlatego też
inwestor RELPs, oprócz korzyści podatkowych, otrzymywał
dochód generowany najczęściej z wynajmu nieruchomo-
ści oraz w przypadku sprzedaży nieruchomości po korzyst-
nej cenie po okresie trwania funduszu (z reguły około 7
do 10 lat) partycypował w zrealizowanym zysku z transak-
cji sprzedaży (Knight, Knight, 1997, s. 37). Jednak w ro-
ku 1986 kongres zmienił ustawę podatkową poprzez
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uchwalenie Tax Reform Act (TRA), co spowodowało gwał-
towny spadek popularności RELPs. Na skutek uchwalonych
zmian uczestnikom RELPs (komandytariuszom) nie przysługi-
wało już prawo rozliczania kosztów podatkowych genero-
wanych przez RELPs z przychodami uzyskiwanymi z innych
źródeł, jak na przykład wynagrodzenia.

Poniższa tabela pokazuje wartość RELPs sprzedawanych
w latach 1970 – 1995 w milionach dolarów amerykań-
skich (Knight, Knight, 1997, s. 40):

W celu przybliżenia specyfiki funduszy nieruchomościo-
wych funkcjonujących na bazie spółki osobowej przedsta-
wione zostaną niemieckie fundusze tego rodzaju. 

GESCHLOSSENE IMMOBLIENFONDS (GIF) –
NIEMIECKIE FUNDUSZE OPARTE NA FORMULE
SPÓ¸KI OSOBOWEJ 

Poza Stanami Zjednoczonymi formuła funduszy nieruchomo-
ści opartych na rozwiązaniach spółki osobowej zdobyła so-
bie ogromną popularność w Niemczech, gdzie tego rodzaju
fundusze są powszechnie zwane Zamkniętymi Funduszami
Nieruchomości (Geschlossene Immobilenfonds). Skumulowa-
na wartość kapitałów własnych zainwestowanych w tego ty-
pu fundusze przez Niemców wyniosła 85,8 mld euro do koń-
ca roku 2005, co pozwoliło na sfinansowanie inwestycji
w kwocie 179,5 mld euro. Jest to znacznie więcej od kwoty
zainwestowanej przez Niemców w fundusze typu otwartego.
Poniżej został przedstawiony rozwój rynku GIFs na przestrzeni
ostatnich lat (Immobilien-Fonds-Special, 2006, s. 7):

Ponieważ w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych,
fundusze oparte na formule spółki osobowej cieszą się nie-
słabnącą popularnością na terenie Niemiec, które są jednym
z największych rynków inwestycyjnych Europy, interesujące
jest zapoznanie się z zasadami oraz sposobami funkcjono-
wania tego typu struktur funduszowych. Ważnym czynnikiem
wpływającym na sukces tej formy finansowania inwestycji nie-
ruchomościowych w Niemczech jest jej duża przejrzystość
formuły oraz transparentność podatkowa, co spotyka się z du-
żym uznaniem niemieckich inwestorów. Dodatkowym atutem
jest, jak dotychczas (01.03.06) brak takich narzędzi inwesty-
cyjnych, jakimi są REITs. W przypadku wprowadzenia REITs
na rynek niemiecki udział Geschlossene Immobilienfonds
w nieruchomościowym rynku inwestycyjnym z pewnością
uległby zmniejszeniu. Przy czym należy zaznaczyć, iż GIF, ze
względu na swoją formułę, w zasadzie niezależną od regu-
lacji podatkowych, dalej będą stanowić atrakcyjną formę in-
westowania w nieruchomości. Transparentność podatkowa
zapewniona przez formułę spółki osobowej – spółki koman-
dytowej lub innej formy spółki osobowej pozwala uzyskać
Geschlossene Fonds podobne efekty podatkowe, jakie za-
pewniają struktury REITs korzystające ze specjalnego statusu
podatkowego. W obu przypadkach właściwe opodatkowa-
nie występuje na szczeblu inwestora.

Cechą charakterystyczną GIF jest ograniczenie kwoty inwe-
stycji, co skutkuje ograniczeniem liczby inwestorów, którzy mo-
gą uczestniczyć w konkretnym funduszu. Kwota inwestycji jest
z kolei ograniczona poprzez wartość nieruchomości, która sta-
nowi przedmiot inwestycji funduszu. Fundusze tego rodzaju są
klasyfikowane według ilości posiadanych nieruchomości oraz
według sposobu plasowania na rynku. Kryterium ilości posiada-
nych nieruchomości umożliwia podział na (Opitz, 1998, s. 42):
■ One Property Fonds – fundusze jednoobiektowe
■ Multi Property Fonds – fundusze wieloobiektowe.

Sposób sprzedaży udziałów umożliwia podział na fun-
dusze oferowane:
■ publicznie
■ niepublicznie (Private Placements).

Zazwyczaj nieruchomości nabywane przez GIF są wy-
najmowane na warunkach obowiązujących na konkretnym
rynku nieruchomości. Przy takiej konstrukcji inwesto-

Wartość GIFs wyrażona w miliardach euro.

Kwota kapiałów Wartość funduszy 
własnych funduszy 

1993 4,14 7,77
1994 4,76 9,61
1995 4,57 9,03
1996 6,16 12,17
1997 6,01 12,31
1998 6,36 13,37
1999 6,09 13,00
2000 4,66 9,73
2001 4,34 8,97
2002 4,67 10,31
2003 4,76 11,25
2004 5,25 11,41
2005 4,01 8,57 

Wartość RELPs w milionach dolarów amerykańskich.

Oferowanych Oferowanych Łącznie
publicznie niepublicznie  

1970 14 10 24
1971 68 45 113
1972 107 70 177
1973 134 89 223
1974 76 48 124
1975 87 58 145
1976 147 100 247
1977 342 228 570
1978 580 387 967
1979 738 492 1230
1980 1183 788 1971
1981 1600 1066 2666
1982 2471 1647 4118
1983 4475 3983 8458
1984 5686 5308 10994
1985 8062 4682 12744
1986 8461 2119 10580
1987 6954 1000* 7954
1988 5303 800* 6103
1989 2959 600* 3559
1990 1473 400* 1873
1991 893 300* 1193
1992 857 * 857
1993 559 * 559
1994 396 * 396
1995 350 * 350
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rzy/udziałowcy funduszu ponoszą rynkowe ryzyko zawar-
tych umów najmu oraz ryzyko samej nieruchomości. Na ryn-
ku niemiecki istnieje również taka forma funduszy zamknię-
tych, która w znacznym stopniu ogranicza wymienione ryzy-
ko. Na ograniczenie ryzyka pozwala zastosowanie umo-
wy leasingu jako podstawy do przekazania nieruchomości
do użytkowania. Zastosowanie umowy leasingu umożliwia
przeniesienie dużej części ryzyka na leasingobiorcę. Taka
konstrukcja powoduje, iż najczęściej mamy do czynienia tyl-
ko z jednym użytkownikiem nieruchomości – leasingobior-
cą. Ograniczenie ryzyka uczestników funduszu odbija się
niekorzystnie na wysokości uzyskiwanego zwrotu z inwesty-
cji. Zmniejszanie ryzyka powoduje również zmniejszenie zy-
skowności przedsięwzięcia dla inwestora. Fundusze działa-
jące w oparciu o taką formułę nazywa się Nieruchomościo-
wymi Funduszami Leasingowymi (Immobilien-Leasingfonds)
(Luedicke i inni, 2002, s. 101).

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niemieckie fundusze nieruchomościowe typu zamknięte-
go inwestują powierzone im środki przeważnie w nierucho-
mości o charakterze komercyjnym. Komercyjny charakter nie-
ruchomości stanowi o istnieniu możliwości wykorzystania nie-
ruchomości przez różnych jej użytkowników. Komercyjny
charakter nieruchomości stanowi jednocześnie zabezpie-
czenie dla inwestorów. Najczęściej nabywane są pojedyn-
cze nieruchomości, rzadziej portfele. 

Lokaty funduszy stanowią najczęściej nieruchomości biuro-
we, centra handlowe, samoobsługowe domy towarowe (mar-
kety) oraz hale magazynowe. Znane są również przypadki sfi-
nansowania w ten sposób takich nieruchomości, jak stadiony
piłkarskie. Ponadto tworzone są fundusze inwestujące w nieru-
chomości o przeznaczeniu mieszkaniowym. Inwestycje w nie-
ruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym cieszyły się
szczególnym zainteresowaniem w okresie, kiedy rząd niemiec-
ki wspierał rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach
byłej NRD poprzez wprowadzenie ulg podatkowych. 

Nabywane nieruchomości znajdują się zarówno
w Niemczech jak i za granicą, co oznacza iż fundusze an-
gażują się również poza granicami Niemiec. Najczęściej
środki niemieckich inwestorów angażowane są w przedsię-
wzięcia zagraniczne w Stanach Zjednoczonych, Kana-
dzie, Holandii, Francji, Austrii, Luksemburgu, Szwajcarii,
Wielkiej Brytanii a nawet w Australii. W ostatnich latach du-
żą popularnością cieszą się kraje europy środkowo-

-wschodniej, jak: Polska, Czechy, Węgry. W Polsce duże
niemieckie grupy bankowe zaangażowały środki swoich in-
westorów poprzez tworzenie siostrzanych struktur niemiec-
kich funduszy macierzystych. Wśród niemieckich inicjatorów
zamkniętych funduszy działających w Polsce należy wymie-
nić: Commerzleasing und Immobilien, LHI wspólnie z Sach-
senfonds, Bankhaus Woelbern oraz spółkę inwestycyjną
Deutsche Bank, DB Real Estate. Wszystkie te podmioty na-
leżą do dużych niemieckich grup bankowych. Jednak, co
należy podkreślić, inwestycje dokonywane w krajach euro-
py środkowo - wschodniej stanowią niewielką część całego
rynku inwestycyjnego dla tego typu funduszy.

Formuła Geschlossene Fonds jest wykorzystywane nie tyl-
ko do inwestowania w nieruchomości. Poza nieruchomo-
ściami analogiczne struktury funduszowe są wykorzystywa-
ne do finansowania inwestycji w statki, samoloty oraz parki
elektrowni wiatrowych. Ponadto w ostatnich latach dużym
powodzeniem cieszyły się tzw. fundusze mediowe/filmowe
(Medienfonds/Filmproduktionsfonds), które finansowały
amerykańskie produkcje filmowe, oferując swoim inwesto-
rom korzyści podatkowe. Powstają również fundusze inwe-
stujące powierzone im środki w nabywanie win, jak również
lasów o rzadkich gatunkach drzew. Inicjatorzy oczekują
wzrostu ich wartości wraz z upływem czasu.

INICJATORZY 

Inicjatorami zamkniętych funduszy nieruchomości są naj-
częściej spółki córki dużych grup bankowych oraz należą-
ce do banków spółki leasingowe. Poza nimi spora część
rynku obsługiwana jest przez oferentów niepowiązanych
z bankami. Są to niezależne spółki inwestycyjne. Inicjatorzy
spełniają funkcję towarzystwa funduszy inwestycyjnych, któ-
re odpowiedzialne jest za zorganizowanie funduszu oraz
późniejsze zarządzanie nim. Na rynku niemieckim działa
około stu inicjatorów zamkniętych funduszy nieruchomościo-
wych, którzy corocznie oferują około stu kilkudziesięciu róż-
nych funduszy. Duża liczba uczestników tego rynku spowo-
dowała, iż panuje na nim bardzo duża konkurencja. Żaden
z inicjatorów nie osiągnął pozycji dominującej. Wielkość
udziałów rynkowych poszczególnych inicjatorów waha się
od kilku procent do wręcz ułamków procenta. Najbardziej
doświadczeni inicjatorzy działają na rynku od kilkudziesię-
ciu lat i mają w swoim portfelu po sto kilkadziesiąt i więcej
zrealizowanych funduszy nieruchomościowych. 

INWESTORZY 

GIF oferowane są najczęściej osobom fizycznym. Są to
zazwyczaj dobrze sytuowani obywatele co najmniej 
w średnim wieku. W roku 2003 ponad 77% inwestorów by-
ła w wieku ponad czterdzieści lat (Die Scope Jahresstu-
die, 2003/2004, s. 69). Wśród inwestorów znajdują się
głównie przedstawiciele klasy średniej, reprezentowanej
przez przedstawicieli tzw. wolnych zawodów: lekarzy,
prawników, doradców podatkowych. Ponadto inwestorami
są również przedsiębiorcy, urzędnicy oraz emeryci.

W przypadku Stanów Zjednoczonych
popularność RELPs skończyła się wraz
z wprowadzeniem na rynek REITs. Nato-
miast wśród krajów europejskich ryn-
kiem, na którym tego rodzaju fundusze
są bardzo popularne, są Niemcy. 
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PROSPEKT EMISYJNY

Zgodnie z niemiecką ustawą o obrocie papierami warto-
ściowymi, oferujący publicznie papiery wartościowe zobo-
wiązany jest do przygotowania i udostępnienia prospektu
emisyjnego. Prospekt powinien zawierać wszelkie niezbęd-
ne informacje dot. proponowanej inwestycji, a w szczegól-
ności informacje dot. ryzyka inwestycyjnego. W przypadku,
kiedy informacje zawarte w prospekcie okazałyby się nie-
rzetelne, nabywcy wyemitowanych na tej podstawie papie-
rów wartościowych mają prawo do zwrotu nabytych przez
siebie papierów wartościowych oraz prawo do zwrotu
wszelkich poniesionych kosztów. 

W przypadku funduszy zamkniętych inwestorzy nabywają
udziały w spółce funduszowej, która ma np. formę spółki ko-
mandytowej. Z uwagi na fakt, iż nabywanie udziałów w spół-
kach osobowych w świetle ustawy o obrocie papierami war-
tościowymi nie jest traktowane jako nabycie papierów warto-
ściowych, formalnie nie ma obowiązku przygotowania pro-
spektu emisyjnego. W praktyce wszyscy inicjatorzy oferujący
fundusze zamknięte publicznie udostępniają swoim inwesto-
rom prospekt emisyjny, który zawiera wszelkie istotne informa-
cje dot. proponowanej inwestycji, wraz ze wskazaniem zwią-
zanego z nią ryzyka. Przygotowany prospekt służy również
jako materiał reklamowy dla celów sprzedaży. W przypad-
ku nierzetelnego przedstawienia informacji zawartych w pro-
spekcie dot. zamkniętego funduszu inwestorowi przysługuje
roszczenie w stosunku do inicjatora funduszu. Roszczenia te-
go rodzaju mogą być dochodzone na drodze cywilnopraw-
nej. Sporządzający prospekt inicjator funduszu nie ponosi od-
powiedzialności za ryzyko gospodarcze związane z ofero-
waną inwestycją. Odpowiedzialność za ewentualne niepo-
wodzenie spada na inwestora, który świadomie, na podsta-
wie udostępnionych rzetelnych informacji, zdecydował się
na konkretne ryzyko inwestycyjne. 

OKRES TRWANIA 

Okres trwania funduszu zależy od wielu czynników. Za-
zwyczaj nie ma ściśle ustalonego okresu, na jaki zakładany
jest fundusz zamknięty. Z tego powodu w umowie spółki
funduszowej można najczęściej spotkać zapis, iż czas jej
trwania jest nieokreślony. W praktyce okres trwania jest ści-
śle skorelowany z okresem na jaki zostały zawarte umowy
najmu dotyczące nieruchomości funduszu. Przyjmuje się, iż
minimalny okres trwania funduszu powinien wynosić oko-

ło 10. lat. Taki okres pozwala zamortyzować koszty ponie-
sione na tworzenie funduszu. Inicjator zakłada pewien
okres trwania funduszu, po którym powinna nastąpić sprze-
daż nieruchomości. Nie jest to jednak przesądzone, ponie-
waż inwestorzy mogą podjąć decyzję o jego dalszym
trwaniu i w takim przypadku nie nastąpi sprzedaż nierucho-
mości w pierwotnie planowanym okresie. Decyzja o sprze-
daży jest podejmowana przez inwestorów w drodze
uchwały zgromadzenia wspólników (inwestorów) spółki fun-
duszowej. Zazwyczaj o konieczności uzyskania zgody
zgromadzenia wspólników na sprzedaż przedmiotu fundu-
szu (nieruchomości) rozstrzyga zapis umowy spółki fundu-
szowej. Taka regulacja zabezpiecza inwestorów przed nie-
pożądanym działaniem ze strony inicjatora oraz pozwala
im uczestniczyć w podejmowaniu strategicznych decyzji do-
tyczących wspólnie posiadanych nieruchomości.

Po sprzedaży nieruchomości, spłacie ciążących na spółce
funduszowej zobowiązań (najczęściej jest to zwrot udzielo-
nego przez bank kredytu, którym był „lewarowany”, wpłaco-
ny przez inwestorów kapitał własny) i rozdzielenie uzyskane-
go dochodu między udziałowców funduszu, można przystą-
pić do likwidacji spółki funduszowej. W przypadku, kiedy
udziałowiec funduszu zdecyduje się na wcześniejsze opusz-
czenie jego struktur o takiej możliwości decyduje forma
prawna spółki funduszowej. Ponadto inicjator z reguły nie jest
gotowy na odkupienie od inwestora jego udziałów w spół-
ce funduszowej, nie jest również do tego zobligowany, jak to
jest w przypadku funduszy otwartych (Offene Fonds). Taki
stan rzeczy powoduje, iż inwestycję w GIF należy traktować
jako długoterminową i należy się liczyć z możliwością wyco-
fania swoich środków raczej dopiero na koniec inwestycji.
Wcześniejsze wycofanie nie jest oczywiście niemożliwe, jest
tylko znacznie trudniejsze niż w przypadku funduszy innego
rodzaju. Na rynku niemieckim próbuje się stworzyć ramy do
funkcjonowania rynku wtórnego udziałów w Geschlossene
Fonds. Dlatego na giełdzie w Hamburgu dokonuje się obro-
tu udziałami w funduszach zamkniętych. W roku 2002 obrót
wyniósł 11 mln euro (Schoeller i Witt, 2004, s. 27), co jest
jednak kwotą niewielką w stosunku do rocznych obrotów
na rynku Geschlossene Fonds.

REGULACJE PRAWNE

Niemieckie fundusze nieruchomościowe typu zamknięte-
go nie są tworzone w oparciu o specjalną ustawę dot. fun-
duszy inwestycyjnych (Investmentgesetz), lecz w oparciu
o ogólnie obowiązujące przepisy prawa handlowego oraz
prawa cywilnego. Konstrukcje funduszowe tworzone są naj-
cześciej w oparciu o formułę spółki typu Kommanditgesell-
schaft (KG) – odpowiednika polskiej spółki komandytowej. 

Szczególną formułą spółki funduszowej, opartą o regu-
lacje niemieckiego Kodeksu cywilnego, jest Gesellschaft
buergerlichen Rechts (GbR)– odpowiednik polskiej spółki
cywilnej. GbR jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym.
GbR nie posiada osobowości prawnej, dlatego nie jest
wpisywana do rejestru spółek handlowych. GbR nie jest
również powoływana w celu prowadzenia działalności

Inicjatorami zamkniętych funduszy nieru-
chomości są najczęściej spółki córki du-
żych grup bankowych oraz należące
do banków spółki leasingowe. Poza nimi
spora część rynku obsługiwana jest przez
oferentów niepowiązanych z bankami.
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gospodarczej, lecz dla realizacji wspólnego celu gospo-
darczego jej wspólników. Dla osiągnięcia wspólnego celu
gospodarczego wspólnicy zobowiązują się działać
w określony sposób, a ponadto zobowiązują się do wnie-
sienia wkładów. Każdy ze wspólników GbR jest przedsię-
biorcą. Szczegółowe regulacje dot. GbR zostały zawarte
w Buergerliches Gesetzbuch (BGB), niemieckim odpo-
wiedniku polskiego Kodeksu Cywilnego. 

POWIERNIK (TREUHAENDER)

Bardzo ważną rolę w konstrukcjach funduszowych typu
GIF odgrywa Powiernik (Treuhaender). Włączenie
w struktury funduszowe Powiernika ma na celu nieobcią-
żanie inwestorów obowiązkami ciążącymi na wspólni-
kach spółki funduszowej. W efekcie inwestorzy nie są bez-
pośrednio wspólnikami spółki funduszowej. Taki stan rze-
czy umożliwia prostsze i efektywniejsze zarządzanie spół-
ką funduszową. 

Zakres uprawnień oraz obowiązków Powiernika okre-
ślony jest w zawieranej ze wspólnikami/umowie o po-
wiernictwo. Odnośnie zakresu uprawnień oraz obowiąz-
ków nie istnieją żadne ustawowe wytyczne. Zwyczajowo
Powiernik jest zobowiązany do działania zgodnie z otrzy-
manymi wytycznymi, a w przypadku czynności, co do któ-
rych nie otrzymał wytycznych, powinien się kierować inte-
resem inwestorów. Ponadto Powiernik pełni w stosunku
do inwestorów funkcje informacyjne, np. zawiadamia
o zgromadzeniach wspólników itp. Powiernik jest również
odpowiedzialny za dystrybucję dochodu oraz wszelkich
otrzymanych zwrotów nadpłaconych podatków pomię-
dzy poszczególnych inwestorów. Jednocześnie Powiernik
ponosi odpowiedzialność za działanie wbrew wytycz-
nym udzielonym przez mocodawców. Zazwyczaj istnieje
również możliwość wypowiedzenia umowy powiernictwa
przez Inwestora. 

Do obowiązków inwestora/wspólnika należy udzielanie
takich wytycznych, które nie są sprzeczne z obowiązujący-
mi przepisami prawa. Ponadto inwestor jest zobowiązany
do udzielania Powiernikowi wszelkich niezbędnych do wy-
konywania umowy pośrednictwa informacji. Inwestorzy zo-
bowiązani są do płacenia na rzecz Powiernika wynagro-
dzenia za jego usługi. 

REGULACJE PODATKOWE

Ponieważ zarówno GbR, jak i KG, są spółkami transpa-
rentnymi podatkowo, ich opodatkowanie odbywa się nie
na szczeblu spółki, lecz na szczeblu jej wspólników. Inwe-
storzy (wspólnicy) mogą proporcjonalnie do posiadanego
udziału (wkładu) odliczać od osiąganych przychodów
koszty uzyskania przychodu generowane przez fundusz
nieruchomości w postaci amortyzacji podatkowej nierucho-
mości, odsetek od kredytów oraz innych kosztów kwalifiko-
wanych ustawowo jako koszty uzyskania przychodów.
Przychody uzyskiwane są z nieruchomości najczęściej są to
przychody z najmu. W latach ubiegłych do momentu wpro-
wadzenia nowej regulacji, Bauherren-/Fondserlass
z 20.10.03 r., niemiecki fiskus dopuszczał jednorazowy od-
pis wielu kosztów związanych z tworzeniem funduszu (tzw.
Werbungskosten). Odpisowi mogły podlegać koszty pozy-
skania kapitału własnego funduszu (koszty pozyskania in-
nych inwestorów), koszty pozyskania kapitału obcego
(koszty pozyskania kredytu dla lewarowanej części kapita-
łu funduszu), koszty zaangażowania Komplementariusza
przy modelu KG, koszty zaangażowania Powiernika, kosz-
ty Disagio od kredytu. Jednorazowe skumulowanie tych
kosztów pozwalało uzyskać stratę podatkową w początko-
wej fazie funkcjonowania funduszu. W ten sposób inwesto-
rzy funduszu w pierwszym roku mogli od swoich dochodów
uzyskiwanych z innych źródeł odliczyć stratę podatkową
uzyskiwaną z tytułu uczestnictwa w funduszu. Po uchwaleniu
Bauherren-/Fondserlass z 20.10.03 r. w ramach typowych
konstrukcji funduszowych nie jest już możliwe jednorazowe
uznanie tych kosztów jako kosztów uzyskania przychodów,
a tym samym „przekazanie” straty podatkowej inwestorom
funduszu. Obecnie koszty te zwiększają wartość nabywa-
nej nieruchomości i mogą być amortyzowane podatkowo
w czasie trwania funduszu lub podlegają odpisowi podat-
kowemu rozłożonemu w czasie. 

OBRÓT UDZIA¸AMI FUNDUSZU

Ze względu na swoją konstrukcję obrót udziałami GIFs,
czyli wkładami wniesionym do spółki funduszowej jest dość
ograniczony. W zasadzie konstrukcje funduszowe tego typu
zakładają uczestnictwo udziałowców funduszu/wspólników
spółki funduszowej we wspólnym przedsięwzięciu przez ca-
ły okres jego trwania, a zakończenie funkcjonowania fundu-
szu następuje po sprzedaży posiadanych nieruchomości
w wyniku likwidacji spółki. Zakłada się, iż obrót udziałami
w funduszu będzie się odbywał sporadycznie i ze względu
na spore koszty towarzyszące po prostu nie będzie opłacal-
ny. Te cechy decydują o długoterminowym charakterze loka-
ty w fundusze typy GIFs. Natomiast w sytuacji, kiedy inwestor
zdecyduje się wystąpić z funduszu przed jego oficjalnym za-
kończeniem, może krótkoterminowo mieć problemy ze zna-
lezieniem nabywcy na swój wkład do spółki funduszowej.
W takiej sytuacji o szansach na sprzedaż decyduje szeroko
rozumiana atrakcyjność udziału w danym funduszu, najczę-
ściej wyrażana w wysokości generowanego dochodu. 

W przypadku, kiedy informacje zawarte
w prospekcie okazałyby się nierzetelne,
nabywcy wyemitowanych na tej podsta-
wie papierów wartościowych mają pra-
wo do zwrotu nabytych przez siebie pa-
pierów wartościowych oraz prawo
do zwrotu wszelkich poniesionych z na-
byciem kosztów. 
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KORZYÂCI

Kluczowym aspektem oceny funduszy typu GIFs są korzy-
ści, jakie płyną z uczestnictwa w strukturach takich funduszy.
Oferowane korzyści powodują, iż inwestorzy decydują się
na zaangażowanie swoich kapitałów w fundusz. Bardzo
istotnym elementem oceny potencjalnych korzyści jest możli-
wość pozyskania pełnej wiedzy o nieruchomości, która ma
być przedmiotem inwestycji funduszu. Status prawny oraz
gospodarczy nieruchomości jest opisany w prospekcie. De-
taliczne przedstawienie wszelkich informacji dotyczących
konkretnej nieruchomości daje duży komfort podejmowania
decyzji inwestycyjnej. Inwestor może we własnym zakresie
podejmować decyzje o przystąpieniu do funduszu. Przystą-
pienie do funduszu w zasadzie odpowiada nabyciu współ-
własności nieruchomości wraz z innymi uczestnikami fundu-
szu. Jeżeli z różnych względów oferowana nieruchomość
nie zdobędzie zaufania inwestora, nie jest on zobowiązany
do angażowania się w konkretne przedsięwzięcie. Z od-
mienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku innych
konstrukcji funduszowych. Przykładem mogą być Zamknięte
Fundusze Nieruchomości tworzone w oparciu o polską
ustawę o funduszach inwestycyjnych. W przypadku pol-
skich funduszy nieruchomości inwestorzy są zdani na profe-
sjonalizm zarządzających funduszem oraz na trafność po-
dejmowanych przez te osoby decyzji. W momencie two-
rzenia funduszu, czyli w momencie zbierania kapitałów in-
westorzy nie wiedzą, w jakie konkretnie nieruchomości zo-
staną zainwestowane ich środki. 

Ponadto można zauważyć, iż konstrukcje typu GIFs po-
przez bezpośrednie uczestnictwo inwestorów w spółce fun-
duszowej, a nawet przy zaangażowaniu Pośrednika, umożli-
wiają inwestorowi nabycie statusu przedsiębiorcy prowadzą-
cego działalność polegającą na czerpaniu korzyści najczę-
ściej z wynajmu posiadanych przez siebie nieruchomości. 

Ważnym czynnikiem jest również fakt, iż funkcjonowanie
spółek funduszowych oparte jest na regulacjach Kodeksu
spółek handlowych (KG) oraz Kodeksu cywilnego (GbR),
które to regulacje są tak mocno zakorzenione w systemie
prawnym, że można zakładać ciągłość ich obowiązywa-
nia przez cały okres trwania funduszu. Poza tym obydwie
wymienione formy prawne spółek stanowią fundamenty
funkcjonowania gospodarki, w związku z czym nie ma nie-
bezpieczeństwa zmiany przepisów np. z powodów poli-
tycznych, co wpłynęłoby negatywnie na dalsze funkcjono-
wanie funduszu. Przez takie konstrukcje zapewnione zosta-
je bezpieczne otoczenie prawne funkcjonowania funduszu.
Podsumowując, można stwierdzić, iż istnieje szereg korzyści
płynących z samego zastosowania struktur funduszowych
opartych na konstrukcjach GIFs (KG i GbR).

Nieodzownym elementem oceny opłacalności z inwe-
stycji jest generowany przez nią zwrot z zainwestowanego
kapitału, uzyskiwany w okresie trwania inwestycji. W przy-
padku funduszy typu GIFs metodologia oceny opłacalno-
ści inwestycji polega na wskazania dwóch podstawowych
wielkości charakteryzujących opłacalność funkcjonowania
funduszu:

■ prognozowana wysokość rocznego dochodu uzyskiwa-
nego z zainwestowanego w fundusz kapitału określo-
na w % (Ausschuettung)

■ prognozowana wysokość ceny sprzedaży nieruchomości
będącej przedmiotem funduszu, uzyskana w wyniku sprze-
daży nieruchomości na zakończenie trwania funduszu. 
Prognoza rocznego dochodu oparta jest na kalkulacji

przychodów uzyskiwanych najczęściej z tytułu zawartych
umów najmu od których odejmuje się koszty zarządzania
funduszem, nieruchomością, spłatę kapitału oraz odsetek
od kredytu udzielonego spółce funduszowej na sfinansowa-
nie udziału obcego. Wielkość finansowania obcego uzależ-
niona jest od wielkości udziału własnego, wnoszonego
przez uczestników funduszu. Uzyskiwany roczny dochód
podlega opodatkowaniu na szczeblu inwestorów. Dochód
przypadający na jednego uczestnika funduszu wyliczany
jest proporcjonalnie do wielkości jego udziału w funduszu.
Przy wyliczaniu podstawy opodatkowania dochód pomniej-
szany jest o koszty uzyskania przychodów, które stanowi
przede wszystkim amortyzacja podatkowa nieruchomości. 

RYZYKO

Nieodłącznym elementem oceny atrakcyjności inwestycji
jest ocena związanego z nią ryzyka. W przypadku fundu-
szy typu GIFs można wyróżnić następujące główne katego-
rie ryzyka:
■ ryzyko struktury funduszu
■ ryzyko związane z inwestycjami w nieruchomości
■ ryzyko otoczenia, w jakim działa fundusz.

KONTROLA FUNDUSZU

Z uwagi na szczególną konstrukcję funduszy typu GIFs
kontrola funduszu polega w głównej mierze na kontroli funk-
cjonowania spółki funduszowej. Spółka funduszowa funkcjo-
nuje w oparciu o umowę spółki oraz zgodnie z założeniami
funduszu przedstawionymi w prospekcie emisyjnym. Za za-
rządzanie spółką funduszową odpowiedzialni są wskazani
w umowie spółki do tego celu wspólnicy. Pozostali udziałow-
cy funduszu mogą kontrolować działalność spółki poprzez
egzekwowanie praw przysługujących im na podstawie umo-
wy spółki oraz zapisów odpowiednich ustaw. Ponadto
wspólnicy mogą utworzyć organ kontrolno-doradczy w for-
mie Rady Inwestorów (Beirat), który nadzoruje działalność
wspólników zarządzających. W przypadku, kiedy w struktu-
rę funduszu zaangażowany jest Powiernik, jest on jednocze-
śnie reprezentantem udziałowców funduszu, w imieniu któ-
rych działa. Zakres działalności Powiernika jest uregulowany
w Umowie powierniczej. 

PROCES REALIZACJI FUNDUSZU 

Proces realizacji funduszu nieruchomościowego typu
GIFs można podzielić na następujące etapy:
■ pozyskiwanie nieruchomości i przygotowanie struktury

funduszowej
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■ nabycie nieruchomości i sprzedaż udziałów w funduszu
na rzecz inwestorów

■ funkcjonowanie funduszu
■ sprzedaż nieruchomości i likwidacja funduszu.

Charakterystyczne dla funduszy typu GIFs jest pozyskiwanie
nieruchomości funduszowej w fazie poprzedzającej zawiąza-
nie się funduszu. Inicjator ma za zadanie wyszukanie odpo-
wiedniej nieruchomości, która umożliwi stworzenie funduszu nie-
ruchomości. Jednocześnie przeprowadzany jest rachunek opła-
calności inwestycji. Jeżeli po przeprowadzeniu kalkulacji okaże
się, iż planowana inwestycja może być realizowana w formie
funduszu, przystępuje się do fazy pozyskiwania nieruchomości.
Jednocześnie dokonuje się wyboru instytucji finansowej, która
zapewni sfinansowanie nabycia nieruchomości, a docelowo,
po pozyskaniu kapitału własnego funduszu od inwestorów, sfi-
nansuje inwestycje w pozostałej części, odpowiadającej udzia-
łowi kapitału obcego, przez okres trwania funduszu. 

Proces nabywania nieruchomości poprzedza przeprowa-
dzenie audytu nieruchomości oraz formalnoprawne przygo-
towanie transakcji sprzedaży (przygotowanie umów sprze-
daży, założenie spółki funduszowej itp.). Równolegle trwa-
ją prace nad prospektem emisyjnym, na podstawie którego
inwestorom będą oferowane udziały w funduszu. Z myślą
o sprzedaży udziałów w funduszu aranżowana jest rów-
nież sieć sprzedaży. Sieć sprzedaży stanowią najczęściej
oddziały banków oraz doradcy finansowi i inwestycyjni. 

Następnym krokiem jest nabycie nieruchomości, które jest
finansowane kapitałem obcym, pożyczonym od instytucji fi-
nansowej (banku). Wraz z pozyskiwaniem kapitału od in-
westorów funduszu, redukowany jest udział kapitału obce-
go, aż do momentu kiedy osiągnięte zostaną planowane
proporcje kapitału inwestorów, czyli kapitału własnego
do kapitału obcego, czyli kredytu inwestycyjnego. 

Z chwilą, kiedy fundusz osiąga docelową strukturę, nastę-
puje okres jego długoterminowego funkcjonowania. W tym
okresie udziałowcy, z tytułu uczestnictwa w funduszu, otrzy-

mują wynagrodzenie w postaci regularnych wypłat. Wyso-
kość wypłaty wyliczana jest proporcjonalnie do wniesione-
go przez danego inwestora kapitału. Wypłacana jest nad-
wyżka pieniężna wygenerowana w spółce funduszowej
po poniesieniu wszelkich kosztów funkcjonowania struktury
oraz nieruchomości wraz z kosztami podatkowymi.

W momencie, kiedy planowany okres funkcjonowania
funduszu zbliża ku końcowi, udziałowcy podejmują decy-
zję o sprzedaży nieruchomości lub decydują o kontynu-
owaniu funkcjonowania funduszu. Jeżeli nieruchomość fun-
duszowa zostanie sprzedana, z uzyskanej ceny sprzedaży
spłacane jest finansowanie obce oraz regulowane są inne
bieżące zobowiązania spółki funduszowej, a pozostała
nadwyżka wypłacana jest udziałowcom funduszu. Na sa-
mym końcu następuje likwidacja spółki funduszowej. 

Istotną cechą funduszy typu GIFs, odróżniającą je od innych
typów funduszy nieruchomościowych, jest moment pozyskania
przedmiotu inwestycji. GIFs najpierw pozyskują nieruchomość,
a dopiero potem kapitał inwestorski. Inne fundusze najpierw
gromadzą kapitał, a potem przystępują do poszukiwania od-
powiednich nieruchomości. Taki sposób funkcjonowania fundu-
szy typu GIFs daje duży komfort przy podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych przyszłym udziałowcom funduszu.

Podsumowując, można stwierdzić, iż fundusze nierucho-
mości oparte na formule spółki osobowej są bardzo cieka-
wą alternatywą inwestycyjną dla innych form funduszo-
wych. Na szczególne podkreślenie zasługuje pełna trans-
parentność tej formuły, nie tylko w odniesieniu do samej for-
muły funduszu, ale również do przedmiotu inwestycji (nieru-
chomości). Ta cecha wyróżnia ten rodzaj funduszy
wśród innych narzędzi wspólnego inwestowania w nieru-
chomości. Naturalne uwarunkowania obowiązujące
przy tworzeniu tego rodzaju funduszy powodują, iż swo-
boda ich inicjatorów oraz zarządzających jest mocno
ograniczona, co na pewno pozytywnie wpływa na ryzyko
inwestycyjne z nimi związane. ■
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