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M E E T  T H E  T E A M

B O A R D  O F  D I R E C T O R S

According to Wikipedia, an annual report is a comprehensive report on a 
company's activities throughout the preceding year. Annual reports are intended 
to give shareholders and other interested people information about the 
company's activities and financial performance. They may be considered as grey 
literature. Most jurisdictions require companies to prepare and disclose annual 
reports, and many require the annual report to be filed at the company's registry. 
Companies listed on a stock exchange are also required to report at more 
frequent intervals.

C R E D I T  U N I O N  S T A F F

Standing (Left to Right): P. Onyskiw, J. Dicky, R. Maksimowich
Seated (Left to Right): N. Maruszczak, L. Lypeckyj, A. Petrina, O. Karanec, O. Danylyuk, PhD, 
(Not Pictured: Hon. L. Jachnycky)

Standing (Left to Right): Andre, Tetyana, Uliana, Lyudmyla, Oksana, Khrystyna, Nataliya,
Nataliya, and John 
Seated (Left to Right): Nadia, Sharon, Maria, Jennifer and Nataliya
(Not Pictured: Anastasiia, Iryna, and Oksana)
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CHAIRMAN'S
REPORT
 

CHAIRMAN

ANDRIJ PETRINA
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As Chairman of the Board, I wish to thank the
Board of Directors and the Supervisory
Committee for their diligent work and cooperation
during the past year. They are: Oleh Karanec
(Vice-Chair), Peter Onyskiw (Treasurer), Lubomyr
Lypeckyj (Secretary), Olena Danylyuk, John
Dicky, Lubomyr Jachnycky, Roman Maksimowich,
Natalie Maruszczak, Roman Nestorowicz (Sup
Cmte Chair), Rosemary Dyell (Sup Cmte), and
Marta Nakonecznyj (Sup Cmte). I also wish to
thank Eliot Bolde, who was a long-time member
and chairman of the Supervisory Committee, but
had to leave us due to work commitments. Thank
you all for a job well-done!
 
Finally on behalf of the Board of Directors and
Staff of Selfreliance, I wish to thank all our
members for their loyalty and support of the
Credit Union. For this we are very grateful. As we
go forward, the Board of Directors will do
everything in its power to justify your trust. As for
myself, I feel privileged to have served these last
two years as Chairman of the Board. I wish the
Board, the USMFCU management and staff, and
all the Credit Union members’ success and
growth in the future.

2018 was very eventful for the Credit Union. At
the end of June, 2018, our CEO, Karen Saxton,
resigned her CEO position to pursue her career
with another credit union. As her replacement,
we were able to hire Mr. Andre Vygnanski. To
cover the interim period between Karen leaving
and Andre assuming the CEO position, I
appointed Assistant Manager Khrystyna
Ferenchuk as Acting CEO. The Board in
general, and I in particular, are pleased with the
results and performance of these individuals.  
 
Overall, the financial state of Selfreliance is
solid. In 2018, we went through two audits, one
internal by DoerenMayhew, our auditors, and
the other by NCUA. Both audits showed that we
were (and are) on solid ground.  With interest
rates rising, our oversized investment portfolio
is generating increasing amounts of
income. Under Andre’s leadership, we finished
the year on a high note in loans and
mortgages. Also, in December, we gained more
members than we lost. The margin was small,
but this was a first in a long while.  
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ЗВІТ  ГОЛОВИ
РАДИ
 

P A G E   4

У 2018 році, як і попереднього року,
Кредитівка зазнала багато змін. При кінці
червня Голова Кредитівки, Карен Сакстон,
залишила свою посаду, щоб перебрати
позицію Голови іншої кредитівки. На її
місце, Рада Директорів вибрала Андрія
Вигнанського. Тим часом, коли Карен
відійшла, а Андрій ще не перебрав позицію
Голови, я назначив Христину Ференчук як
тимчасову Голову Кредитівки. Рада
Директорів і я були дуже задоволені
результатом роботи цих осіб.  
 
По цей час, фінансовий стан Кредитівки є
дуже добрий. У 2018-му році Кредитівка
пройшла два перегляди, перший фірмою
DoerenMayhew, а другий державною
аґенцією NCUA. Оба перегляди були для
Кредитівки позитивні і корисні. У нас
дальше є забагато інвестицій в порівнанні з
позичками. Але тепер, як відсотки на наших
інвестиціях збільшуються, наші доходи
ростуть. Рівночасно, під Андрія наглядом,
ми закінчили 2018 рік дуже позитивно. Усі
позики збільшилися. У грудні ми збільшили
число членів. У нас такого не траплялося
уже довший час. 
 
 
 
 
 

Як Предсідник Ради Директорів, я хочу
подякувати членам Ради і Контрольної Комісії
за їхню роботу та співпрацю за останній
рік. Члени є: Олег Каранец (Віце-Пред.),
Петро Ониськів (Скарб.), Любомир Липецький
(Секр.), Олена Данилюк, Іван Дикий, Любомир
Яхницький, Наталія Марущак, Роман
Максимович, Роман Несторович (Пред.
Контрольної Комісії), Розмарі  Даєл(
Контрольна Ком), та Марта Наконечна
(Контрольна Ком). Щира подяка усім! Також
хочу подякувати Еліот Болді, який був довший
час член і голова Контрольної Комісії, і який
мусів у травні 2018 покинути цей пост через
обов’язки праці.
 
На останнє і найважніше, від ради Директорів
і працівників Кредитівки, шлю подяку усім
нашим членам за лояльність та підтримку
нашої Кредитової Спілки. За те ми дуже
вдячні.  Рада Директорів буде робити все що
в їхній силі, щоб дальше бути гідними вашого
довіря. Для мене особисто був привілей
останніх два роки служити як Предсідник
Директорів. Бажаю Раді і Проводові та
працівникам Кредитівки успіхів у
майбутньому.
 

Предс�дник
АНДРІЙ  ПЕТРІНА
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CEO'S REPORT
 

 

Andre Vygnanski was born in Ternopil on June 23rd, 1981. He arrived in
the US at 9 years old and graduated from Sterling Heights high school in
1999. Andre was always interested in business. So, after graduating from
Oakland University with a Degree in Finance, he went on to work in the
financial sector for over 14 years. He now lives in Macomb with his wife
of 9 years and 2 daughters. Fun fact: He met his wife at our credit union!

Background

ANDRE
VYGNANSKI
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Our credit union has a great history serving
the Ukrainian Michigan community. In 1952
with assets of $12,284 it took hard work,
perseverance, and teamwork to serve its
growing members. 
 
Today, looking toward the future we realize
our members require similar family oriented
and friendly service but also greater
technological advances like remote deposit
capture, improved mobile application, and
better service across the board.
 
I joined this credit union September of this
year and the last few months our staff along
with our board of directors have welcomed
me in with open arms. I am so proud to be
part of this organization that is serving our
community. 
 
Currently a staff of 14 full-time and 3 part-
time employees run the day to day
operations. They serve 2 locations and
provide service to 4,000 members including
deposits, loans, VISA, and other services. 

We support many Michigan 501c3’S
charitable organizations and have contributed
over $50,000 annually over the last two
decades. Our Credit Union had a good 2018
with a net worth ratio of 12.24% at December
31, 2018. In comparison to our peers who are
slightly above 11%, we are doing well. 
 
Our members are extremely loyal and great
savers too! We are happy to have one of the
nation’s best deposit per member ratios.
Membership is starting to increase and we
have quite a bit of people, especially younger
ones that are joining. This is important
because it helps to build our credit union into
the future.
 
I would like to thank my team for working
diligently to provide and serve our members.
I also would like to thank our Board of
Directors and Supervisory Committee for
their guidance, time, and energy over the
years.
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ГОЛОВНИЙ
УПРАВИТЕЛЬ
 

 

Андрій Вигнанський народився в Тернополі 23 червня 1981 року.
Він прибув до США в 9 років і закінчив середню школу Стерлінг-
Хайтс у 1999 році. Після закінчення Окланд Університету, він
працює у фінансовому секторі вже понад 14 років. Тепер він живе 
в місті Макомб зі своєю дружиною (вже 9 років) і двома дочками.
Цікавий факт: Він зустрів свою дружину в нашій кредитівці!  

АНДРІЙ
ВИГНАНСЬКИЙ
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Ми фінансово підтримуємо велику кількість
благодійних неприбуткових організацій (501
(с)(3)) і за останні два десятиліття зробили
внески на суму більш ніж 50,000 щорічно.
Станом на 31 грудня 2018 року коефіціент
чистої загальної вартості становив 12.24%,
у порівнянні з 11% відсотками, які
досягнули наші партнери.
 
Члени кредитівки надзвичайно лояльні та
ощадливі, на що вказує наше, одне з
найкращих в країні, співвдношення
кількості вкладів до одного члена.
Кількість членів починає стрімко зростати,
і, варто відзначити, що основна частина
нових членів - це молоде покоління, що є
надзвичайно важливим для майбутнього
нашої кредитівки.
 
Я б хотів подякувати моїй команді за
старанну роботу у наданні послуг та
сервісу нашим клієнтам. Я також хотів би
подякувати Раді Директорів і Контрольній
Комісії за їхнє наставництво, час та енергію
протягом багатьох років.
 

 
Наша кредитівка відіграла велику роль у
допомозі українській спільноті в штаті Мічіган.
У 1952 році наші активи становили $12,284,
що вимагало важкої праці, наполегливості і
тісної співпраці, щоб працювати на благо
членів кредитівки, кількість яких невпинно
зростала.
 
Сьогодні, дивлячись в майбутнє, ми
розуміємо, що члени кредитівки потребують
дружнього сервісу, орієнтованого на сімейні
цінності, але в той же час і високих
технологічних переваг, таких як
дистанційний\електронний депозит,
вдосконалений мобільний додаток і
покращений сервіс за межами країни.
 
Я приєднався до кредитівки у вересні
минулого року і за останні декілька місяців
наші працівники разом з радою директорів
радо прийняли мене. Я надзвичайно гордий
бути частиною організації, яка працює  на
користь української спільноти. 
 
На разі колектив, який складається з 17
працівників, троє з яких працюють неповний
робочий день, забезпечує здійснення
щоденних операцій, обслуговуючи два
відділення та надаючи послуги для 4000
членів, такі як депозити, позички та інше.
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Treasurer

PETER ONYSKIW

P A G E  7

Our nation's economy continued to grow in
2018. Real GDP increased 2.9 percent
compared with an increase of 2.2 percent in
2017 according to U.S. Bureau of Economic
Analysis. The Federal Reserve’s Open Market
Committee was active, raising the Federal
Funds rate four times and staying true to their
mandate from Congress to "promote effectively
the goals of maximum employment, stable
prices, and moderate long term interest rates".
As such, the benchmark ten-year Treasury rate
rose from the mid-2% range most of the year
to a November high near 3.25%, before falling
off to end the year only about 32 basis points
from the beginning of the year. The continued
expansion phase of the business cycle and
membership demographics influenced our
performance.
 
Our Ukrainian Selfreliance Michigan Federal
Credit Union (USMFCU) had a very good year.
Net Income was $582,169, an increase of
8.29% due to controlling expenses, income
from investments, and a positive change in the
account for loan losses. Our assets declined to
$113,960,506, a 2.96% decline from the
previous year. Total net loans decreased by
$2,158,380 to $22,889,407.

Credit risk was low as our Loan delinquency
ratio was 0.55% which is below comparable
credit unions of our size. Investments
dominated the balance sheet. The investment
portfolio value was $85,250,530 excluding
cash. The Credit Union maintained the
appropriate level of cash and short-term assets
to guard against liquidity risk. We continue to
be one of the most solvent credit unions in the
U.S. Our Credit Union is well capitalized with a
net worth ratio of 12.24%.
 
I would like to extend a special thank you to
the management and staff for their support and
dedication. In addition, I would like to
acknowledge all members of the Asset Liability
Committee (ALCO) for their outstanding job.
Their diligent work and oversight ensures
USMFCU remains financially sound. The
ALCO members are; Peter Onyskiw, Andrij
Petrina, Lubomyr Jachnycky, Andre Vygnanski,
and Roman Maksimowich. Thank you for
allowing us to serve you.
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ЗВІТ
СКАРБНИКА
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 У 2018 році національна економіка
продовжувала зростати. Реальний ВВП (валовий
внутрішній продукт) збільшився на 2,9% у
порівнянні з 2,2% у 2017 році відповідно до Бюро
Економічного Аналізу США. Діяльність комітету
відкритого ринку Федерального Резерву США
була активною, збільшивши Федеральний Фонд
у чотири рази, таким чином забезпечуючи
здійснення постанови Конгресу «ефективно
сприяти досягненню цілей максимальної
зайнятості, стабільності цін і помірних
довгострокових процентних ставок». Таким
чином, початкова десятирічна ставка
Казначейства зросла з середнього показника у
2% протягом року до максимальних 3,25% у
листопаді і зменшилася наприкінці року всього
лише на 0,032 %  з початку року. Тривалий етап
економічного зростання та демографічні
показники членства вплинули на нашу
діяльність.
 
2018 рік був дуже хорошим для нашої
Української Мічіганської Федеральної Кредитівки
«Самопоміч». Чистий прибуток становив
$582,169. Завдяки контролю витрат, доходу від
інвестицій і позитивним змінам в резерві на
покриття втрат за позичками чистий прибуток
зріс на 8,29%. Наші активи зменшилися до
$113,960,506, що становило 2,96 % відповідно
до попереднього року. Загальна сума чистого
доходу за позичками зменшилася на  $2,158,380
до $22,889,407.
 

Скарбник
ПЕТРО  ОНИСЬКІВ  

Кредитний ризик був низьким, оскільки
коефіцієнт протермінованих позичок становив
0,55%, що є нижчим показником, ніж у інших
кредитівок схожого розміру. Інвестиції
переважають у балансовій (бухгалтерській)
відомості, а вартість інвестиційного портфелю
становить $85,250,530 за винятком готівкових
коштів. Кредитівка підтримує відповідний
рівень готівкових коштів і короткотермінових
активів для запобігання ризику втрати
ліквідності. Ми продовжуємо бути однією з
найбільш платоспроможних  кредитівок у
США. Кредитівка добре забезпечена
капіталом і її коефіцієнт чистої загальної
вартості становить 12,34%.
 
Я хотів би висловити особливу подяку
керівництву та персоналу за їхню підтримку та
відданість справі. Також я б хотів відзначити
усіх членів Комітету з управління активами і
пасивами (КУАП) за їхню видатну роботу. Їхня
злагодженна праця та нагляд гарантують, що
Українська Мічиганська Федеральна
Кредитівка «Самопоміч» залишається
фінансово надійною. Членами Комітету з
управління активами і пасивами є Пітер
Ониськів, Андрій Петріна, Любомир
Яхницький, Андрій Вигнанський і Роман
Максимович. Дякую Вам за можливість
працювати для Вас.
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SUPERVISORY
COMMITTEE
REPORT
 

Our ultimate goal is to ensure the Credit Union’s
financial statements and filings are accurate.
The Supervisory Committee held its own
meetings throughout the year and its members
attended the monthly meetings of the Board of
Directors.
 
The Committee engaged Doeren Mayhew LLC
to conduct the annual audit of the credit union’s
financial statements, complete an annual
verification of members’ accounts and review
credit union operations. They reported no
significant problems. As in previous years, the
auditors are pleased with the staff for their
efforts and success. In addition, the Committee
engaged Financial Standards Group to complete
a BSA Compliance Review of the Credit Union.
 
I would like to thank the members of the
committee for their time and dedication and to
acknowledge the help received during the year
from the USMFCU staff.
 
.
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The Supervisory Committee is responsible for
audit oversight of financial reporting and
ensuring that the credit union’s practices and
procedures safeguard members’ assets. In July
2018 the Board of Directors appointed the
following individuals to its Supervisory
Committee for the 2018-2019 year: Rosemary
Dyell, Marta Nakonecznyj and Roman
Nestorowicz. The committee elected Roman
Nestorowicz as Chairperson.
 
During the 2018-2019 year the Supervisory
Committee performed reviews of the loan
portfolio, cash counts, and adherence to
policies and procedures. Performing these
activities helps provide confidence that
management is following the policies and
procedures that have been put in place.
The Supervisory Committee also reviews audit
findings and follows up on the finding to ensure
corrective action takes place.  

Supervisor

ROMAN
NESTOROWICZ



Контрольний комітет відповідальний за
контроль аудиту фінансової звітності  і
забезпечення того, що діяльність
кредитівки гарантує активи членів
кредитівки. У липні 2018 року Рада
Директорів призначила наступних осіб у
Контрольний Комітет на 2018-2019 роки :
Розмарі Даєл, Марта Наконечна та Роман
Несторович. Комітет обрав Романа
Нестеровича Головою комітету.
 
Протягом 2018 року контрольний комітет
здійснив перегляд загальної суми виданих
позичок (кредитний портфель кредитівки),
грошових коштів на рахунку та дотримання
усіх правих та процедур. Виконання
вищевказаних дій забезпечує впевненість у
тому, що керівництво дотримується
встановленої політики та правил компанії.
Контрольний комітет також переглядає
результати аудиту і стежить за ними, щоб
переконатися, що коригувальні дії вчасно
відбуваються.
 

Наша основна мета – забезпечити
правильність фінансових звітів та
документів кредитівки. Контрольний комітет
проводить засідання протягом року і його
члени відвідують щомісячні збори Ради
Директорів.
 
Комітет запросив компанію Doeren Mayhew
LLC проводити щорічні аудити фінансових
звітів кредитівки, здійснювати остаточну
щорічну перевірку рахунків членів
кредитівки і переглядати операції
кредитівки. Жодних істотних проблем не
було виявлено. Окрім того, Комітет
запросив компанію Financial Standards
Group здійснити експертизу дотримання
кредитівкою нормативних вимог Закону про
банківську таємницю.
 
Я хочу подякувати членам комітету за їхній
час, відданість та висловити подяку
працівникам кредитівки за допомогу, яку
вони надавали впродовж всього року.

Наглядач

РОМАН
НЕСТОРОВИЧ

2018

КОНТРОЛЬНИЙ
КОМІТЕТ
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CREDIT
COMMITTEE
REPORT

In 2018 the Credit Committee consisted of the
following members: Maria Cole, Karen Saxton
(until July 31, 2018), Andre Vygnanski (as of
September 2018), Lubomyr Lypeckyj, Roman
Maksimowich, John Sowik, and Oleh Karanec
(Committee Chair). The committee's
responsibilities included the review of loan
requests, monitoring of delinquent loans, and
identifying uncollectable loans to be approved
for charge-off by the Board of Directors.
 
For 2018, the Credit Union issued ten (10)
mortgage loans for a total amount of
$1,840,193.14; one hundred-twenty one (121)
consumer loans in the amount of
$2,252,445.70 and twenty two (22) new VISA
cards with total limits of $27,300. Thirty-one
(31) loans were denied during the year
totaling $631,130.04.
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The number of delinquent loans at December
31, 2018, was five (5) loans in the amount of
$126,851.04 with a ratio of 0.55%. During
the reporting period the committee made a
recommendation to the Board of Directors to
charge off fifteen (15) loans in the amount of
$65,174.93. Recoveries on prior year
charged-off loans was $24,709.46. As of
December 31, 2018 the Allowance for Loan
Losses (ALL) account had a balance of
$242,659.29.
 
In conclusion, I wish to thank the members
of the Credit Committee for their cooperation
and help throughout the year. I also thank
the Marketing & Membership Relations
Committee for their continued efforts in
promoting our loan products.

MEMBERSHIP REPORT
During 2018, 122 new memberships were opened and 229 were closed resulting in 3,923 as of
December 31, 2018. We are implementing new technology to serve our members based on data and
member requests. This is part of our 3 year strategic plan to provide our members with better security,
convenience, and technology. We are thankful to all of our members and look forward to serving you
and having a great 2019.

2018

OLEH  KARANEC



2018

ЗВІТ
КРЕДИТОВОГО
КОМІТЕТУ
У 2018 році кредитний комітет складався з
таких членів: Марійка Кол, Карен Сакстон
(до 31 липня 2018 року), Андрій
Вигнанський (станом на вересень 2018
року), Любомир Лепецький, Роман
Максимович, Іван Совик та Олег Каранець
(Голова комітету). До обов’язків комітету
належало перегляд запитів на позички,
моніторинг протермінованих позичок і
виявлення тих позичок, які не підлягали
поверненню для подачі на погодження
списання Радою Директорів.
 
Протягом 2018 року, Кредитівка надала
десять (10) позичок під нерухомість на
загальну суму $1,840,193.14; сто двадцять
одну (121) споживчу позичку на суму
$2,252,445.70 і двадцять дві (22) нові VISA
картки із загальним лімітом у $27,300.
Тридцять одна позичка (31) була відхилена
протягом року на суму $631,130.04.
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На протязі 2018 року було відкрито 122 нових рахунків, а 229 було закрито. На 31 грудня 2018
року, загальна кількість рахунків становила 3,923. Відповідно до нашого 3-річного стратегічного
плану, ми впроваджуємо нову технологію обслуговування наших членів, щоб забезпечити кращу
безпеку та зручність. Дякуємо всім нашим членам за довіру та сподіваємось на кращий 2019 рік.

ЗВІТ  ЧЛЕНСТВА
2018

Кількість протермінованих позичок станом
на 31 грудня 2018 року становила 5
позичок на суму $126,851.04 з
співвідношенням 0.55%. Протягом звітного
періоду Комітет надав рекомендації Раді
Директорів списати пятнадцять (15)
позичок на суму $65,174.93. Відшкодування
за списаними позичками попереднього року
становили $24,709.46. Станом на 31 грудня
2018 року резерв на покриття втрат за
кредитами становив $242,659.29.
 
На закінчення, я хочу подякувати членам
Кредиткого Комітету за їхню співпрацю і
допомогу протягом року. Я також хочу
подякувати Комітету з маркетингу та
зв’язками з громадою за їхні тривалі
зусилля в розвитку наших позичкових
послуг.

ОЛЕГ  КАРАНЕЦЬ
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Ukrainian Selfreliance Michigan Federal Credit Union
Statements of Financial Condition

YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018* AND DECEMBER 31, 2017
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Ukrainian Selfreliance Michigan Federal Credit Union
Statements of Income

YEARS ENDED DECEMBER 31, 2018* AND DECEMBER 31, 2017
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Oksana Andriychuk 
Teller

Nataliya Borshch
Member Services

Maria Cole
Delinquency Officer

Khrystyna Ferenchuk
Assistant Manager

Sharon Gillette
Network Administrator

Nadia Marfey
Head Teller

Lyudmyla Kulyk
Accounting Clerk

Iryna Hatala
Teller
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Nataliya Pastushchak
Member Services

Anastasiia Shuia
Teller

John Sowik
Investment Officer

Jennifer Wioskowski
Loan Manager

Tetyana Vovk
Teller

Natalia Borysyuk
Head Teller - Hamtramck 

Uliana Korovaychuk 
Teller - Hamtramck 

Oksana Mykytyn
 Teller - Hamtramck 
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USMFCU has given over $50,000 to
organizations in our community in 2018 alone!

Do you recognize any?

Let's continue to work together to make
our community that much better!
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New App - Launching 2019

We're very pleased to announce our new app 
is coming later in 2019!





Main Office
 

26791 Ryan Rd.
Warren, MI 48091

 
Tel: (586) 756-3300
Fax: (586) 756-4316

Branch Office
 

11838 Jos Campau Ave.
Hamtramck, MI 48212

 
Tel: (313) 891-4100
Fax: (313) 891-4101

Vision Statement

Our vision is to ceaselessly strive to make a positive
financial difference for our members and community.

www.usmfcu.org




