
Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              -                                              
1. lokaty -                                              
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              -                                              

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              61 197 294,84                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              61 377 502,11-                          
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              61 377 502,11                          
1. tytułem wykupu -                                              14 700,00                                  
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              59 013 892,13                          

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              2 348 909,98                            
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              180 207,27                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              -                                              

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: TOP 100 DYWIDENDA III

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                             99,71 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             99,52 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           100,00 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) -                                              -                                              

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              -                                              

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              -                                              

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              -                                              
4. akcje -                                              -                                              
5. udziały -                                              -                                              

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              -                                              

7. instrumenty pochodne -                                              -                                              
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu -                                              -                                              
9. pożyczki -                                              -                                              
10. nieruchomości -                                              -                                              
11. depozyty bankowe -                                              -                                              
12. pozostałe lokaty -                                              -                                              
II. Środki pieniężne -                                              -                                              
III. Należności -                                              -                                              
IV. Zobowiązania -                                              -                                              
V. Aktywa netto (w tym) -                                              -                                              
1. krajowe -                                              -                                              
2. zagraniczne – państwa UE -                                              -                                              
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              -                                              

Pozycja

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              -                                              
1. lokaty -                                              
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              -                                              

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              53 820 219,60                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              55 182 680,88-                          
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              55 182 680,88                          
1. tytułem wykupu -                                              420 900,33                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              47 125 155,98                          

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              7 636 624,57                            
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              1 362 461,28                            
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              -                                              

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: INVEST MEDICA II

I.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           103,19 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           101,91 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           106,04 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) -                                              -                                              

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              -                                              

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              -                                              

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              -                                              
4. akcje -                                              -                                              
5. udziały -                                              -                                              

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              -                                              

7. instrumenty pochodne -                                              -                                              
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu -                                              -                                              
9. pożyczki -                                              -                                              
10. nieruchomości -                                              -                                              
11. depozyty bankowe -                                              -                                              
12. pozostałe lokaty -                                              -                                              
II. Środki pieniężne -                                              -                                              
III. Należności -                                              -                                              
IV. Zobowiązania -                                              -                                              
V. Aktywa netto (w tym) -                                              -                                              
1. krajowe -                                              -                                              
2. zagraniczne – państwa UE -                                              -                                              
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              -                                              

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              40 788 119,15                          
1. lokaty 40 788 119,15                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              40 788 119,15                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              42 366 730,17                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              1 497 230,99-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              1 497 230,99                            
1. tytułem wykupu -                                              678 000,59                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              493 648,88                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              325 581,52                               
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              81 380,03-                                  
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              40 788 119,15                          

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: TOP INVEST DEMOGRAPHY

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

II.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            408 003,59060 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           100,25 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             99,84 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           100,25 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                             99,97 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 40 788 119,15                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 40 788 119,15                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 40 788 119,15                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 40 788 119,15                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

IV.

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              43 088 367,17                          
1. lokaty 43 088 367,17                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              43 088 367,17                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              44 298 826,16                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              1 215 932,32-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              1 215 932,32                            
1. tytułem wykupu -                                              741 457,85                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              406 680,35                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              67 794,12                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              5 473,33                                    
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              43 088 367,17                          

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: 30 Europejskich Liderów

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            433 615,44520 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                             99,33 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             99,18 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             99,37 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                             99,37 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 43 088 367,17                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 43 088 367,17                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 43 088 367,17                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 43 088 367,17                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

IV.

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              42 323 409,69                          
1. lokaty 42 323 409,69                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              42 323 409,69                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              42 489 665,59                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              655 268,50-                               
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              655 268,50                               
1. tytułem wykupu -                                              393 275,67                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              212 211,83                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              49 781,00                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              489 012,60                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              42 323 409,69                          

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

I.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Zielona Planeta

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

II.

(w zł)



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            437 496,46380 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                             95,71 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             94,64 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             98,54 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                             96,74 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 42 323 409,69                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 42 323 409,69                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 42 323 409,69                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 42 323 409,69                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

III.

Pozycja

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

IV.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              32 118 860,85                          
1. lokaty 32 118 860,85                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              32 118 860,85                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              35 153 009,39                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              3 551 593,02-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              3 551 593,02                            
1. tytułem wykupu -                                              3 294 456,98                            
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              199 402,41                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              57 733,63                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              517 444,48                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              32 118 860,85                          

II.

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EkoZysk II

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            298 169,89060 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           106,02 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           103,37 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           109,10 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           107,72 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 32 118 860,85                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 32 118 860,85                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 32 118 860,85                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 32 118 860,85                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

IV.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Pozycja

III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              52 023 184,39                          
1. lokaty 52 023 184,39                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              52 023 184,39                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              64 262 751,54                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              14 586 046,84-                          
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              14 586 046,84                          
1. tytułem wykupu -                                              13 769 560,47                          
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              584 251,88                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              232 234,49                               
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              2 346 479,69                            
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              52 023 184,39                          

II.

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EkoZysk

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            417 689,15430 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           119,44 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           118,27 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           125,23 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           124,55 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 52 023 184,39                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 52 023 184,39                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 52 023 184,39                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 52 023 184,39                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

IV.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Pozycja

III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              31 141 513,09                          
1. lokaty 31 141 513,09                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              31 141 513,09                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              31 668 121,82                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              2 068 594,55-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              2 068 594,55                            
1. tytułem wykupu -                                              1 580 269,81                            
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              331 016,72                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              157 308,02                               
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              1 541 985,82                            
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              31 141 513,09                          

(w zł)

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

EuroApetyt

I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            275 588,61140 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           107,48 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           104,65 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           113,38 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           113,00 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 31 141 513,09                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 31 141 513,09                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 31 141 513,09                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 31 141 513,09                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

IV.

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Pozycja

III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              38 398 949,36                          
1. lokaty 38 398 949,36                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              38 398 949,36                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              39 937 502,31                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              1 185 219,09-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              1 185 219,09                            
1. tytułem wykupu -                                              819 446,15                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              332 033,56                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              33 739,38                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              353 333,86-                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              38 398 949,36                          

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

I.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Zielony Zysk

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

II.

(w zł)



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            381 055,36580 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           101,70 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           100,17 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           101,89 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           100,77 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 38 398 949,36                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 38 398 949,36                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 38 398 949,36                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 38 398 949,36                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Pozycja

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              25 793 980,21                          
1. lokaty 25 793 980,21                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              25 793 980,21                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              25 873 944,73                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              456 163,38-                               
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              456 163,38                               
1. tytułem wykupu -                                              239 810,24                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              157 814,47                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              58 538,67                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              376 198,86                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              25 793 980,21                          

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

I.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: InwestFarmacja

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

II.

(w zł)



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            254 856,03460 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                             99,78 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             97,85 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           102,11 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           101,21 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 25 793 980,21                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 25 793 980,21                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 25 793 980,21                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 25 793 980,21                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Pozycja

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              21 215 368,77                          
1. lokaty 21 215 368,77                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              21 215 368,77                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              21 948 447,20                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              695 963,62-                               
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              695 963,62                               
1. tytułem wykupu -                                              655 054,18                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              9 613,78                                    

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              31 295,66                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              37 114,81-                                  
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              21 215 368,77                          

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: TopEnergia II
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            210 616,18430 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           100,89 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             97,58 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           101,88 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           100,73 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 21 215 368,77                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 21 215 368,77                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 21 215 368,77                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 21 215 368,77                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Pozycja

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              33 727 789,75                          
1. lokaty 33 727 789,75                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              33 727 789,75                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              36 756 429,13                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              4 582 532,79-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              4 582 532,79                            
1. tytułem wykupu -                                              4 304 460,68                            
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              85 977,24                                  

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              192 094,87                               
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              1 553 893,41                            
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              33 727 789,75                          

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: INVEST MEDICA IV
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            276 752,18940 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           116,68 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           114,17 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           121,89 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           121,87 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 33 727 789,75                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 33 727 789,75                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 33 727 789,75                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 33 727 789,75                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Pozycja

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              27 978 600,14                          
1. lokaty 27 978 600,14                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              27 978 600,14                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              29 053 223,60                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              1 847 859,71-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              1 847 859,71                            
1. tytułem wykupu -                                              1 643 770,56                            
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              30 352,56                                  

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              173 736,59                               
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              773 236,25                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              27 978 600,14                          

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

EkoZysk IIINazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            260 799,77880 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           104,39 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           102,84 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           107,77 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           107,28 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 27 978 600,14                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 27 978 600,14                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 27 978 600,14                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 27 978 600,14                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Pozycja

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              32 216 689,28                          
1. lokaty 32 216 689,28                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              32 216 689,28                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              32 833 342,47                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              1 021 821,95-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              1 021 821,95                            
1. tytułem wykupu -                                              728 467,25                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              274 157,92                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              19 196,78                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              405 168,76                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              32 216 689,28                          

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: InwestFarmacja II
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            322 489,37370 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                             98,59 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             96,64 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           100,59 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                             99,90 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 32 216 689,28                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 32 216 689,28                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 32 216 689,28                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 32 216 689,28                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Pozycja

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              32 479 977,20                          
1. lokaty 32 479 977,20                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              32 479 977,20                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              33 849 448,59                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              953 921,50-                               
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              953 921,50                               
1. tytułem wykupu -                                              870 240,75                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              9 516,98                                    

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              74 163,77                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              415 549,89-                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              32 479 977,20                          

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: TopEnergia
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
Analogiczny okres 

sprawozdawczy 
poprzedniego roku 

obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            333 435,75770 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                             98,74 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             95,78 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             99,84 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                             97,41 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 32 479 977,20                          1,00                                            

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 32 479 977,20                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 32 479 977,20                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 32 479 977,20                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Pozycja

III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              43 699 794,76                          
1. lokaty 43 699 794,76                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              43 699 794,76                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              44 496 530,85                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              2 468 191,86-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              2 468 191,86                            
1. tytułem wykupu -                                              2 131 478,41                            
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              156 722,19                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              179 991,26                               
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              1 671 455,77                            
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              43 699 794,76                          

(w zł)

II.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

INVEST MEDICA III

I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.



III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            388 615,33700 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           108,08 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           106,95 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           112,45 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           112,45 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 43 699 794,76                          1,00                                            

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 43 699 794,76                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 43 699 794,76                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 43 699 794,76                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              37 950 986,64                          
1. lokaty 37 950 986,64                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              37 950 986,64                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              39 113 285,55                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              1 608 392,43-                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              1 608 392,43                            
1. tytułem wykupu -                                              1 114 658,80                            
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              407 134,52                               

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              86 599,11                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              446 093,52                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              37 950 986,64                          

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Inwest Klimat

I.



III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            378 676,77080 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                             99,14 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             99,01 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           101,15 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           100,22 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 37 950 986,64                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 37 950 986,64                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 37 950 986,64                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 37 950 986,64                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              19 241 147,38                          
1. lokaty 19 241 147,38                          
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              19 241 147,38                          

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              19 224 577,39                          

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              255 029,54-                               
I. Zwiększenia funduszu -                                              -                                              
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              -                                              
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              255 029,54                               
1. tytułem wykupu -                                              123 823,33                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              79 640,90                                  

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              -                                              

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              51 565,31                                  
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              271 599,53                               
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              19 241 147,38                          

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.

CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.
Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: EkoZysk IV

I.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                            194 060,98210 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                             97,77 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             93,85 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           101,27 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                             99,15 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 19 241 147,38                          100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych -                                              0,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu 19 241 147,38                          100,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 19 241 147,38                          100,00%
1. krajowe -                                              0,00%
2. zagraniczne – państwa UE 19 241 147,38                          100,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Pozycja

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              2 437 870,14                            
1. lokaty 2 437 870,14                            
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              2 437 870,14                            

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              845 600,59                               

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              1 638 446,93                            
I. Zwiększenia funduszu -                                              1 698 153,54                            
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              1 698 153,54                            
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              59 706,61                                  
1. tytułem wykupu -                                              55 024,32                                  
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              -                                              

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              4 682,29                                    

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              -                                              
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              46 177,38-                                  
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              2 437 870,14                            

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK CA Horyzont 2025
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                               24 118,22455 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           100,60 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           100,00 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           101,52 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           101,08 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 2 437 870,14                            100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych 2 437 870,14                            100,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu -                                              0,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 2 437 870,14                            100,00%
1. krajowe 2 437 870,14                            100,00%
2. zagraniczne – państwa UE -                                              0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Pozycja

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              1 458 951,22                            
1. lokaty 1 458 951,22                            
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              1 458 951,22                            

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              504 884,02                               

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              976 370,07                               
I. Zwiększenia funduszu -                                              1 083 911,56                            
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              1 083 911,56                            
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              107 541,49                               
1. tytułem wykupu -                                              101 965,31                               
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              -                                              

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              5 576,18                                    

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              -                                              
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              22 302,87-                                  
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              1 458 951,22                            

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK CA Horyzont 2030
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                               14 300,63932 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           101,13 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           100,32 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           102,38 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           102,02 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 1 458 951,22                            100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych 1 458 951,22                            100,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu -                                              0,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 1 458 951,22                            100,00%
1. krajowe 1 458 951,22                            100,00%
2. zagraniczne – państwa UE -                                              0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Pozycja

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              1 201 768,45                            
1. lokaty 1 201 768,45                            
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              1 201 768,45                            

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              440 581,95                               

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              753 014,08                               
I. Zwiększenia funduszu -                                              845 192,53                               
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              845 192,53                               
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              92 178,45                                  
1. tytułem wykupu -                                              86 341,49                                  
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              -                                              

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              5 836,96                                    

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              -                                              
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              8 172,42                                    
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              1 201 768,45                            

(w zł)

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

UFK CA Horyzont 2040Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                               11 318,21860 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           102,16 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           101,34 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           106,31 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           106,18 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 1 201 768,45                            100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych 1 201 768,45                            100,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu -                                              0,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 1 201 768,45                            100,00%
1. krajowe 1 201 768,45                            100,00%
2. zagraniczne – państwa UE -                                              0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 
IV.

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

Pozycja

LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu
III.



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              422 701,26                               
1. lokaty 422 701,26                               
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              422 701,26                               

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              122 298,03                               

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              289 002,21                               
I. Zwiększenia funduszu -                                              292 812,87                               
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              292 812,87                               
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              3 810,66                                    
1. tytułem wykupu -                                              1 109,11                                    
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              -                                              

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              2 701,55                                    

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              -                                              
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              11 401,02                                  
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              422 701,26                               

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

II.

(w zł)

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK CA Horyzont 2050
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                 3 874,08362 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           103,04 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           101,74 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           109,26 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           109,11 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 422 701,26                               100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych 422 701,26                               100,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu -                                              0,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 422 701,26                               100,00%
1. krajowe 422 701,26                               100,00%
2. zagraniczne – państwa UE -                                              0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

IV.

Pozycja

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu



Koniec analogicznego okresu 
sprawozdawczego 
poprzedniego roku 

obrotowego

Koniec bieżącego okresu 
sprawozdawczego

I. Aktywa -                                              107 109,01                               
1. lokaty 107 109,01                               
2. środki pieniężne
3. należności -                                              -                                              
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
3.2. pozostałe
II. Zobowiązania -                                              -                                              
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym

2.
wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z 
umów ubezpieczenia

3. pozostałe
III. Aktywa netto (I–II) -                                              107 109,01                               

Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego
-                                              1 496,56                                    

B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I–II) -                                              103 361,88                               
I. Zwiększenia funduszu -                                              126 151,17                               
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu -                                              126 151,17                               
2. pozostałe przychody -                                              -                                              
3. pozostałe zwiększenia -                                              -                                              
II. Zmniejszenia funduszu -                                              22 789,29                                  
1. tytułem wykupu -                                              22 367,48                                  
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych -                                              -                                              

3.
tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat 
potrącanych z funduszu -                                              -                                              

4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych -                                              -                                              

5.
tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat 
tytułem administrowania funduszem -                                              421,81                                       

6. pozostałe koszty -                                              -                                              
7. pozostałe zmniejszenia -                                              -                                              
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej -                                              2 250,57                                    
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego -                                              107 109,01                               

ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)

(w zł)

II.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
I.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: UFK CA Horyzont 2060
CA Życie Towarzystwo Ubezpieczień S.A.

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30.06.2021r.



Analogiczny okres 
sprawozdawczy 

poprzedniego roku 
obrotowego

Bieżący okres 
sprawozdawczy

I.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                                    -   
2. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                    992,11752 
II.
1. na początek okresu sprawozdawczego                                                  -                                           102,07 

2.
minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                             99,94 

3.
maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie 
sprawozdawczym                                                  -                                           108,13 

4. na koniec okresu sprawozdawczego                                                  -                                           107,96 

Wartość bilansowa
(w zł) 

Udział w aktywach netto 
funduszu

(w %)
1 2 3

I. Lokaty (suma 1–12) 107 109,01                               100,00%

1.

papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane 
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 
członkiem jest Rzeczpospolita Polska -                                              0,00%

2.
obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu 
terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego -                                              0,00%

3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu -                                              0,00%
4. akcje -                                              0,00%
5. udziały -                                              0,00%

6.
jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach 
inwestycyjnych 107 109,01                               100,00%

7. instrumenty pochodne -                                              0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu -                                              0,00%
9. pożyczki -                                              0,00%
10. nieruchomości -                                              0,00%
11. depozyty bankowe -                                              0,00%
12. pozostałe lokaty -                                              0,00%
II. Środki pieniężne -                                              0,00%
III. Należności -                                              0,00%
IV. Zobowiązania -                                              0,00%
V. Aktywa netto (w tym) 107 109,01                               100,00%
1. krajowe 107 109,01                               100,00%
2. zagraniczne – państwa UE -                                              0,00%
3. zagraniczne – państwa poza UE -                                              0%

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU – półroczne 

Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:

IV.

Pozycja

Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu


