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A note from Mrs. Christina Lypeckyj:

Lubomyr Lypeckyj (1931-2019)
On October 13th, 2019, we lost a prominent member of our community,
Mr. Lubomyr Lypeckyj. Mr. Lypeckyj was born on September 12th, 1931
in Ukrainian city of Drohobych. In 1944, his parents left Ukraine, and with
two small sons, they moved to Western Europe. The family lived in the
city of Bayreuth, Germany. In 1949, they immigrated to the United States
and settled in Detroit. Late Mr. Lypeckyj received his bachelor’s degree in
industrial and mechanical engineering from Wayne State University and
his master’s degree in business administration from Central Michigan
University. He served in the U.S. Military at the Camp Wolters, Texas.
During 1957-1958, he worked on Redstar and Trident Missiles program
for the army in Warren, Michigan and Huntsville, Alabama as a liaison to
the German scientist Werner Von Braun. Lubomyr’s job was to make Von
Braun acquainted with the American Military System. At that time, he met
Christina, who moved to the United States from Germany. After three
years, they got married and decided to live in Detroit, closer to the
Ukrainian community. Mr. Lypeckyj got a job at TACOM, military
institution that produced armored vehicles. He was the project manager
and was responsible for production and finance. He often traveled to
TACOM’s headquarters in Lima, Ohio.
Mr. Lypeckyj belonged to many Ukrainian and American organizations, such as PLAST, and was director of the
Warren Symphony Orchestra. He tried to help Ukrainian musicians that came to the US at that time to have the
orchestra accompany their concerts. Lubomyr was a member of the Organization of Engineers, Ukrainian
American Medical Foundation, and had many leading positions in the board of directors of Ukrainian
Selfreliance Michigan Federal Credit Union. Also, he was a longtime editor of the Ukrainian newspaper “Detroit
News.” Appreciating his knowledge of finances, Ukrainian community of Detroit always asked Mr. Lypeckyj to
be on many of their committees, and he always did his best fulfilling his duties.

Від шановної пані Христини Липецької

Любомир Липецький (1931-2019)

13 жовтня 2019 року відійшов у вічність активний член нашої громади - шановний пан Любомир Липецький.
Любомир народився 12 вересня 1931 року в місті Дрогобичі в Україні. В 1944 році батьки Любомира залишили
Україну і з двома малими хлопцями виїхали на захід. Родина замешкала в німецькому місті Bayreuth. В 1949
році імігрували до США та поселились в Детройті. Покійний закінчив студії в Вейнському Університеті з
механічної та індустріальної інженерії і маєстерку з бізнес адміністрації в Центральний Мічіґанському
Університеті. Служив у війську в Camp Wolters, Texas.
Повернувшись з війська, працював для армії в місті Ворен штат Мічіґан та в місті Гантсвіл штат Алабама над
програмою Redstar and Trident Missiles, яку очолював німецький науковець Werner Von Braun. Любомира
завданням було познайомити його з американською військовою системою. Це було приблизно в 1956-1957
роках. В той час покійний пізнав Христину, яка приїхала з Німеччини, і після трьох років знайомства вони
побралися. Рішили залишитися в Детройті близько української громади. Любомир дістав працю у військовій
фірмі TACOM, яка продукувала танки, працював менеджером продукції та адміністратором фінансів, і часто
виїжджав до Lima, Ohio, де була головна адміністрація фірми. Любомир належав до українських та
американських організацій. Належав до Пласту, був головою Воренської симфонічної оркестри. Він старався,
щоби українські музики, які приїжджали в той час з України, могли виступати з оркестрою. Любомир був членом
Товариства Інженерів, Української Американської Медичної Фундації, занімав різні провідні посади в
дирекції Української Мічіганської Федеральної Кредитівки Самопоміч. Також був довголітним
редактором української газети «Детройтські Новини.» Українська громада в Детройті,
шануючи його фінансову здібність, запрошувала його до багатьох
комітетів, де він старався солідно виконувати всі свої обов’язки.
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The Board of Directors of year 2018.

Years of Dedicated Service
From 1959 to 2019, Lubomyr Lypeckyj served as a
Chairman of the Board, Secretary of the Board,
Vice-Chairman of the Board, and Member of the Public
Relations Committee.

Lubomyr Lypeckyj and family.

In memory of Mr. Lypeckyj
"I Had the opportunity to work with Mr. Lypeckyj for over 40 years during his tenure as Chairman, Vice
Chairman, Treasurer, secretary and member of the Board of Directors of USMFCU. Mr. Lypeckyj was very
active in the Ukrainian Community but he also devoted an extroarinary amount of his time to our credit union,
and even more so after he retired. Working together, I realized his devotion to our credit union and his concerns
for improving its financial services to help our members with all of their financial needs. As Chairman of the
Board he led the credit union thru good times and difficult times but always prioritizing the member’s interest
first and foremost.
- Bluj, Boris
"Я мав можливість працювати з паном Липецьким понад 40 років під час його перебування на посаді
голови, віце-голови, скарбника, секретаря та члена Ради Директорів Української Мічиганської
Кредитівки. Пан Липецький був дуже активним в українській громаді, приділяв багато свого часу
нашій кредитівці, особливо після виходу на пенсію. Працюючи разом, я зрозумів його відданість нашій
кредитовій спілці та його турботу щодо покращення фінансових послуг і допомоги нашим членам у
всіх їхніх фінансових потребах. Як Голова Правління, він провів кредитівку через добрі та важкі часи,
проте в першу чергу надавав перевагу інтересам членів кредитівки."
-Борис Блюй
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Chairman's Report

Звіт Голови Ради

CEO's Report

Звіт Головного Управителя

6 3 . 00%
T O T AL D I V I D E N D S G R O W T H
T O T AL A M O U N T O F T O T A L DIVIDENDS IN 2019 ( Y EAR E N D)
$ 6 0 1,6 2 7 . 4 4

1 . 0 0%
T O T AL L I A B I L I T I E S & A S S ETS
T O T AL A M O U N T O F A S S E T S IN 2019 ( Y EAR E N D)
$ 1 1 5,0 3 2 , 8 8 0

Treasurer's Report
In 2019, economy grew above 2% GDP, and unemployment reached a low of 3.5%. The Federal Reserve cut the
Federal Funds rate three times in 2019 which worked perfectly for stock market ending near all-time high.
Mortgage rates continued to slide down with 30-year fixed-rate at 3.74% providing excellent opportunity for
homeowners to lock in low rate. Ukrainian Selfreliance Michigan Federal Credit Union (USMFCU) delivered much
improved financial performance in 2019. CU Board made the decision to focus on our members and put their
needs first. We nearly doubled dividend rates in order to reward our members who are exceptional savers. Total
dividends were $601,627.44 a 63% increase from 2018. Delinquency was managed well, and we ended the year
with a 0.70%, below industry standard. Mortgage Loan production nearly doubled, we did fine job growing
consumer loans through discounts and incentives. Our large investment portfolio continues to provide excellent
revenue stream with year ending balance of $82,941,387.35. Total Liabilities and Assets increased 1% to
$115,032,880.14. Net Income for 2019 is $400,701.35.
Strategic Planning for our future puts member and employee experience as well as improving operations as top
priorities for 2020. 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 ensure USMFCU remains financially sound. The ALCO
members are; Peter Onyskiw, Oleh Karanec, Andre Vygnanski, and Roman Maksimowich and Mark Kaczmar.

Звіт Скарбника

Peter Onyskiw
Treasurer

У 2019 році економіка виросла більш ніж на 2% ВВП (валовий внутрішній продукт). Федеральний Резерв США
зменшив відсотки Федерального Фонду три рази на протязі 2019 року, що допомогло фондовому ринку успішно
завершити рік. Фіксована ставка на 30-річні мортґеджі знизилась до 3.74%, що дало можливість покупцям
будинків скористатись низькими відсотками. Українська Мічіґанська Федеральна Кредитівка «Самопоміч»
показала поліпшення фінансового стану в 2019. Рада директорів вирішила приділити більшу увагу потребам
наших членів, які є винятковими вкладниками. Тому ми вдвічі збільшили ставки на депозити. Виплачені
дивіденди в сумі $601,627.44 становили зріст до 63% в порівнянні з 2018 роком.Кількість залеглих позичок
зменшилась і становила 0.7%, що є нижче стандарту індустрії.
Ми майже подвоїли кількість виданих мортґеджів, і збільшили споживчі
позички за допомогою впровадження різноманітних акцій. Наше велике
портфоліо інвестицій продовжує приносити відмінний дохід. При кінці
року, вартість інвестиційного портфоліо становила $82,941,387.35. Наші
активи збільшились до $115,032,880.14, зріст на 1%. Чистий прибуток
2019 року становив $400,701.35.
Стратегічне планування майбутнього нашої кредитівки дає змогу
вдосконалити досвід наших членів та працівників у 2020 році. Я хотів би
висловити особливу подяку керівництву та персоналу за їхню підтримку
та відданість до праці. 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 є Петро Ониськів, Олег Каранець, Андрій Вигнанський,
Роман Максимович та Марк Качмар.
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Петро Ониськів

Скарбник

Credit Committee Report
In 2019 the Credit Committee consisted of the following members: Maria Cole, Jennifer Wioskowski, Andre
Vygnanski, Lubomyr Lypeckyj (until September 2019), Roman Maksimowich, John Sowik, and Roman
Nestorowicz (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 2019, the Credit Union issued nineteen (19) mortgage loans for a total amount of $2,956,626.49; one
hundred-twenty nine (129) consumer loans in the amount of $1,844,142.31 and twenty one (21) new VISA cards
with total limits of $46,950. Sixteen (16) loans were denied during the year totaling $158,685.74 The number of
delinquent loans on December 31, 2019, was seven (7) loans in the amount of $155,291.51 with a ratio of .70%.
During the reporting period the committee made a recommendation to the Board of Directors to charge off four (4)
loans in the amount of $3,783.20. Recoveries on prior year charged-off loans was $15,509.99. As of December
31, 2019, the Allowance for Loan Losses (ALL) account had a balance of $254,386.08.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.

Roman Nestorowicz

Звіт Кредитного Комітету

Chair

У 2019 році кредитний комітет складався з таких членів: Марія Кол, Дженіфер Вйосковські, Андрій
Вигнанський, Любомир Липецький (до вересеня 2019 року), Роман Максимович, Джон Совік та Роман
Несторович (Голова комітету). До обов’язків комітету входили перегляд позичок, розгляд залеглих
позичок та рекомендації до Ради Директорів кредитівки про списування залеглих позичок.
Протягом 2019 року Кредитівка видала дев’ятнадцять (19) моргеджів на
загальну суму $2,956,626.49; сто двадцять дев’ять (129) споживчих
позичок на суму $1,844,142.31 і двадцять одна (21) нову VISA картка
на загальну суму ліміту $46,950. Шістнадцять (16) позичок було
відхилено на протязі року на загальну суму $158,685.74.
На 31 грудня 2019 року було сім (7) залеглих позичок на суму
$155,291.51 із співідношенням 0.70%.
Протягом звітного періоду Комітет рекомендував Раді Дирекиторів
списати чотири (4) позички на загальну суму $3,783.20. Відшкодування
щодо списаних позичок попереднього року становило $15,509.99.
Станом на 31 грудня 2019 року резерв на покриття втрат на кредити
становив $254,386.08. На закінчення я хочу подякувати членам
кредитового комітету за співпрацю та допомогу протягом року.
Я також дякую членам комітету маркетингу та зв’язку з громадою
за їхні тривалі зусилля в розвитку наших позичкових послуг.

Роман Несторович

Голова Комітету

4 6 . 50%

MORTG A G E L O A N G R O W T H
N I N ETE E N ( 1 9 ) M O R T G A G E LOANS FOR A TOTAL
A MOUN T O F $ 2 , 9 5 6 , 6 2 6 . 4 9

1 2 . 50%

C O N SUM E R L O A N G R O W T H
( 1 2 9) CO N S U ME R L O A N S I N THE AMOUNT OF
$ 1 , 844 , 1 4 2 . 3 1

5 3 . 00%

VISA CARDS GROWTH
T WENT Y T W O ( 2 2 ) N E W V ISA CARDS WITH TOTAL
L I M ITS O F $ 4 6 , 9 5 0
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Supervisory Committee Report
The Supervisory Committee is a Board appointed, independent operating committee of the Board of Directors
responsible for internal audit and oversight of financial reporting and ensuring that the credit union’s practices
and procedures safeguard members’ assets. The Supervisory Committee is tasked to perform the duties in
accordance with the National Credit Union Administration (NCUA) rules and regulations, namely the
confirmation of members’ accounts, review of the documentation of the loan portfolio, functioning of internal
controls, adherence to policies and procedures and accuracy of the financial statements and reports. In June
2019, the Board of Directors expanded the Supervisory Committee from 3 to 5 members and elected Stephan
Stasiw as Chairperson. Serving on the Supervisory Committee are Zenon Czornij, Rosemary Dyell, Taras
Lewytsky and Paul Mychalowych.
Over the past year, the committee focused its energy and performed reviews/audits on cash counts, vault
inventories, loan portfolio, and adherence to policies and procedures, along with reviewing audits performed
by the NCUA, and worked closely with credit union management to ensure that recommendations were
considered and corrective actions took place.In addition, the Committee hired Doeren Mayhew LLC to conduct
an in-dept annual audit of the Credit Union’s annual operations. Based on the examination and review
performed, the firm has issued an opinion, included in the Annual Report, which states that the Financial
Statements of the Ukrainian Selfreliance Michigan Federal Credit Union fairly represents the results of its
operations for the year ended December 31, 2019. I would like to sincerely thank the members of the
committee for their time and dedication, as well as acknowledge the entire credit union management and staff
for their cooperation and assistance over the past year.

Stephan Stasiw

Контрольний Комітет

Chair

Контрольний комітет відповідальний за контроль аудиту фінансової звітності і забезпечення того, що
діяльність кредитівки гарантує активи членів кредитівки. Наша основна мета – забезпечити
правильність фінансових звітів та документів кредитівки відповідно до правил Національної
Адміністрації Кредитних Спілок (NCUA). Контрольний комітет проводить засідання протягом року і його
члени відвідують щомісячні збори Ради Директорів. У червні 2019 року Рада Директорів збільшила
кількість членів комітету з 3 до 5 і призначила наступних осіб у контрольний комітет: Зенон Чорній,
Розмарі Даєл, Тарас Левицький та Павло Михайлович. Комітет обрав Стефана Стасіва Головою
комітету.

Протягом минулого 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
NCUA і стежить за ними, щоб переконатися, що виправні дії вчасно відбуваються. Також комітет
запросив компанію Doeren Mayhew LLC провести річний аудит фінансових звітів кредитівки, здійснити
остаточну щорічну перевірку рахунків членів кредитівки і переглянути операції кредитівки.
Жодних істотних проблем не було виявлено.
Висновки перевірки були опубліковані в
Річному Аудитному Звіті за
31 грудня 2019 року. Я хочу щиро
подякувати членам комітету за
їхній час, відданість та висловити
подяку управі та працівникам
кредитівки за допомогу, яку вони
надавали впродовж всього року.

Стефан Стасів
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Голова Комітету

Membership Report
Our members are the center of everything that we do. We welcomed 130 new members during 2019, added
mobile banking app, remote deposit capabilities and redesigned website. Financial education continues to be
important so we held financial seminars this summer to help educate our members on home buying process.
Youth account specials, bonuses for A’s on report cards, discounts on loans were few examples of how our
members benefit from banking at our Credit Union. We are thankful to all our members and look forward to
serving you in 2020 and beyond.

Звіт Членства
Члени кредитівки є пріоритетом для нас. Протягом 2019 року ми відкрилися для 130 нових членів.
Також ми запровалили мобільний додаток, який дозволяє робити депозит чеків на рахунок
безпосередньо з мобільного телефону і також запровадили новий веб-сайт. Навчання у фінансовій
сфері залишається важливим елементом для нас та наших членів. Тому, цього літа ми провели два
семінари на тему покупки житла. Прикладом того як ми дбаємио про наших членів є те, що ми
запровадили новий молодіжний рахунок, бонуси за хороші оцінки для учнів та знижки на відсоткову
ставку по кредитах. Ми є щиро вдячні всім нашим членам і є відкриті надавати послуги для вас у 2020
та всі наступні роки.

Improvements
We focused on digital improvements for our members to make an easy and seamless experience, not just
at the credit union, but also at the comfort of their home.

Оновлення
Ми зосереджені на технічному оновленні наших послух для того щоб наші члени могли вести бізнес
не тільки в відділеннях кредитівки, а також з дому, у зручних для них умовах.

New Mobile App

New Website

Bank at the touch of your fingertips
Deposit your checks anytime & anywhere
Find the nearest branch & ATM
Pop Money - Easily transfer funds
Forgot Password? - Touch ID available

Available on the Apple Store/Google Play

Reflective of the brand upgrade
Easily accessible
Translated in Ukrainian
Community Calendar available
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Statement of Financial Condition
As of December 31, 2019 and December 31, 2018

ASSETS
Cash and Cash Equivalents

2019
$

7,599,098

2018
$

3,535,659

Готівка

Investment Securities

82,941,389

85,250,530

Інвестиційні цінні папери

Loans to Members, Net of Allowance

21,773,686

22,889,407

Позички (Нетто)

Accrued Interest

358,704

369,776

Нараховані Відсотки

Property & Equipment

774,959

746,233

Нерухомість і устаткування

Prepaid Expenses

103,324

100,808

Наперед заплачені рахунки

Other Real Estate Owned

129,750

0

NCUSIF Deposits

969,705

966,672

"NCUSIF" депозити

Other Assets

382,265

101,421

Інші Активи

$ 115,032,880

$ 113,960,506

TOTAL ASSETS
LIABILITIES, MEMBERS' SHARES
& EQUITY LIABILITIES
Dividends & Interest Payable

2019
$

Accounts Payable & Other Liabilities
Accrued Expenses
TOTAL LIABILITIES

$

151,322

2018
$

83,385

Members' Shares & Share Equivalents

Інша нерухомість

ЗАГАЛЬНІ АКТИВИ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Задекларовані дивіденди

90,379

120,928

1,457,079

1,063,584

Нараховані зобов’язання

1,267,897

ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1,698,780

$

MEMBERS' SHARES

Заборгованість кредиторам

ЧЛЕНСЬКІ РАХУНКИ
$ 99,544,931

$ 99,656,798

EQUITY

Членські рахунки i депозити
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Regular Reserve

$

4,600,000

$

4,600,000

Регулярний резерв

Unrealized Investment Gains/Losses

$

(75,483)

$

(893,574)

Нереалізовані інвестиції
дохід/(втрата)
Інший всеосяжний дохід

Other Comprehensive Income/Loss

(1,234,287)

(768,853)

Undivided Earnings

10,498,939

10,098,238

$ 13,789,169

$ 13,035,811

РЕЗЕРВИ (НЕТТО)

$ 115,032,880

$ 113,960,506

ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ,
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ,
ЧЛЕНСЬКІ РАХУНКИ

TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITY'S, MEMBERS'
SHARES, EQUITY
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АКТИВИ

Нерозділені прибутки

Statement of Income & Expense

For the years ended December 31, 2019 and December 31, 2018

INTEREST INCOME
Loan Income

2019
$

Investment Income
TOTAL INTEREST INCOME

926,698

2018
$

1,853,478
$

2,780,176

$

Відсотки від позичок

1,547,815

Відсотки від інвестиції

2,551,962

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДСОТКОВИЙ
ДОХІД

INTEREST EXPENSE

КОШТ КАПІТАЛУ

Member's Shares and Deposits
Other interest expense
TOTAL INTEREST EXPENSE

NET INTEREST INCOME

601,838

368,627

-

5
$

368,632

$

2,178,338

$

2,183,330

ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД ВІДСОТКІВ

(200,000)

Резерв на виплачені позички
ЗАГАЛЬНА СУМА ЧИСТОГО
ДОХОДУ ВІД ВІДСОТКІВ

(50,000)
$

2,228,338

$

2,383,330

$

(8,498)

$

(99,102)

62,675

Other income

51,053

115,321
$

169,498

$

Дохід/(Втрата) з іншої
нерухомості
Операційний збір

273,138

Інший дохід

225,089

ЗАГАЛЬНА СУМА

NON-INTEREST EXPENSE
Compensation and Benefits

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДСОТКОВИЙ
ДОХІД

БЕЗВІДСОТКОВІЙ ДОХІД

Fees and Charges
TOTAL NON-INTEREST INCOME

Відсотки за позичені гроші

601,838

NON-INTEREST INCOME
Net Gain/ (Losses) on Other Real
Estate Owned

Дивіденди на депозити

$

Provision for Loan Losses (gain)
NET INTEREST INCOME AFTER
PROVISION FOR LOAN LOSSES

ВІДСОТКОВИЙ ДОХІД

1,004,147

ОПЕРАТИВНІ ВИТРАТИ
$

924,897

$

1,015,020

Зарплата і забезпечення

Operations

459,029

378,868

Оперативні витрати

Loan Servicing

161,861

238,804

Кошти позичок

Other

189,336

162,793

Інше

Occupancy

164,336

157,575

Орендні витрати

97,676

73,190

Professional Services
TOTAL NON-INTEREST EXPENSE

$

1,997,135

$

2,026,250

NET INCOME

$

400,701

$

582,169

Професійна обслуга
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
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We're here for our
Ukrainian Community
Ми завжди тут для нашої української громади!

Supporting our community at the annual Ukrainian
Sunflower Festival. Our staff enjoyed the food, music,
and entertainment.

Our staff proudly representing USMFCU at our Annual
Picnic for our members.

We organized two free educational seminars to help our
members with their home buying process.

In July, we connected our Ukrainian real estate professionals
to discuss how we can serve our community better.

Our ladies attended the annual IC Ladies Tea in 2019.
A lucky member won a $1,000 shopping spree at
Somerset Mall.

Our CEO Andre Vygnanski presenting a valuable online
digital payment platform to IC Schools in September.
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3,892 130
new members in 2019

total members in 2019

Our members received

$600K+
in dividends in 2019, 63% higher than in 2018

Over

5,600

HONESTY
We care about all
of our members

and act in good faith

RELIABILITY

67 YEARS
867
mobile banking users

OUR CORE
VALUES
We
are trustworthy

We are always there
for members needs
and the community

Proudly serving our Ukrainian
community of Michigan for

367

INTEGRITY
We are trustworthy
and act in good faith

We have
consistency in
our words and
actions

total assets in 2019

online banking users

Shared branches available

CONSISTENCY

$115m

LONG-TERM VIEW
We look beyond the
present to deliver
future value

1,834

e-statement members saving
paper and helping the planet

539

checks deposited using the
mobile banking app in 2019

35
organizations received
donations from us in 2019

over

$30,000 100
was given to organizations in our
community in 2019 alone!

users every month currently use
our calendar to find Ukrainian
events in the community
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Our vision is to ceaselessly strive to make a positive financial
difference for our members and community.

Stop by today!
Locations
26791 Ryan Rd, Warren, MI 48091
11838 Jos Campau Ave, Hamtramck, MI 48212

www.usmfcu.org | 586.756.3300

USMFCU

