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To become the most member-focused financial service
organization that members can rely on and trust.

OUR VISION

Our mission at USMFCU is to serve our Ukrainian
Community by providing excellent financial services to all of
our members.

OUR MISSION

CONSISTENCY: 
We have consistency in our words and actions

HONESTY:
We care about all of our members

INTEGRITY:
We are trustworthy and act in good faith

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

RELIABILITY: 
We are always there for member's needs and 
the community

OUR CORE VALUES

LOCATIONS
Main Office: 

26791 Ryan Rd
Warren, MI 48091

 

Hamtramck Office: 
11838 Jos Campau Ave
Hamtramck, MI 48212

 

Contact Us:
Phone: (586) 756 - 3300

E-mail: cuwarren@usmfcu.org



www.usmfcu.org/mortgages

www.usmfcu.org/Florida

Michigan & Florida Members can easily apply for 
a mortgage through our online portal!

Available:
Low Down Payment Programs

Flexible Payment Terms

No-cost Pre-Approval

FREE CONSULTATION: www.usmfcu.org/mortgages or (586) 756-3300

Andre Vygnanski

Oleksandra Grygorenko
Mortgage Loan Officer

Chief Executive Officer

Tel: (586) 756-3300 ext. 239
avygnanski@usmfcu.org
NMLS# 406460

Tel: (586) 756-3300 ext. 229
ogrygorenko@usmfcu.org
NMLS# 2000418

Purchase
Refinance
We can help you!

We're coming back to Florida!
We have served Florida community for many years in the past, and are planning to continue that mission.

We have the capability to originate mortgages in Florida, and we offer easy digital applications for same-day
account opening. 

We are looking forward to serving you!

У минулому ми служили громаді Флориди багато років і плануємо
продовжувати цю місію.

Тепер ми маємо можливість давати кредит на нерухомість у
Флориді, і ми пропонуємо відкриттня рахунку онлайн в той же день.

Ми з нетерпінням чекаємо на Вас!

Ми вертаємось до Флоріди!
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BOARD OF DIRECTORS

SUPERVISORY COMMITTEE
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The Board of Directors provides strategic direction, formulates policies
and ensures the financial soundness of your Credit Union.

OUR ROLE

Oleh Karanec – Chairman Peter Onyskiw – TreasurerOlena Danylyuk, PhD. - Vice Chair

John Dicky – Secretary Ihor Kuczer Roman Nestorowicz

Nestor Rychtyckyj, PhD. Stephan Stasiw George Tarnavsky, Esq

Taras Lewytsky - Chair Zenon Czornij Christine Diachenko Alexander TolksdorfVera Petrusha



CREDIT UNION STAFF
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Nataliya Borysyuk Khrystyna Ferenchuk

Oksana Andriychuk

Marina Ivaskiv

Viktor Kovalenko

Walter Poglid

Olha Zakharchyshyn

Jennifer Wioskowski

Tetyana Serediuk

Iuliia Antoniichuk Oksana Burtseva

Not Pictured:

Olga Goysan Oleksandra Grygorenko Roman Hryntsiv Mark Kaczmar

Uliana Korovaychuk Lyudmyla Kulyk Nadia Marfey Theresa Moore

John Sowik Alla Vlad

Andre Vygnanski - CEO Natalia Vykhovanets

Vita Romaniuk



Dear Members, and friends of our Detroit Metropolitan community and elsewhere. 

Last year I said in my annual report that the year 2020 was a year of unprecedented concerns and unavoidable change. However, our
Credit Union survived those challenges and in 2021 we faced new challenges but came out even stronger.
There are four areas that stand out as accomplishments in 2021. The first is the conversion of our core system. We have replaced the
old core system with a new updated version that is technologically advanced and enables us to provide our members with online
services which are equal to or exceed those of any other financial institution.

The loan portfolio in 2021 grew substantially as well as deposits, which established positive upward trends. Our membership grew
slightly, reversing prior decreases. And perhaps most important of all, our USMFCU staff starting with the CEO and on down, did a
remarkable job in serving our members. Their dedication, personal attention, and expedient service made “exceptional customer
service” as our goal, a reality. Other reports will expand more on the areas mentioned.

In 2021 the credit union underwent two audits, one by the regulators from the National Credit Union Administration and the other by 
 the accounting firm of Financial Standard Group CPA, LLC. Each audit resulted in satisfactory reviews, verifying that USMFCU is
financially sound and that management is fulfilling their duties and responsibilities as required.
Our mission is to provide the best service possible to our members and recognize their financial needs by offering the services that
meet them. We continue to be actively involved in the Detroit Metropolitan Ukrainian community and strongly support our churches,
schools, and a wide array of organizations. This has been an ongoing commitment since 1952.

I am proud to say that we have a very dedicated team, led by our CEO Andre Vygnanski and complimented by the rest of the
management team and staff associates. I sincerely thank them for all that they have accomplished.
I want to thank the Board of Directors and Supervisory Committee members for their dedication, selfless giving of their time, and
steadfast belief in the success of our Ukrainian Selfreliance Michigan Federal Credit Union
In conclusion, it is you, our members that enable our Credit Union to exist. I thank you for your trust and belief in us. My promise to
you is, we will always endeavor to serve you to the best of our ability and to provide you with the financial services you require.

CHAIRMAN'S REPORT

Oleh Karanec
Chairman

Олег Каранець
Голова Ради Директорів4

ЗВІТ ГОЛОВИ РАДИ
Дорогі члени кредитівки та друзі з Метрополітену Детройту.

Минулого року я сказав у своєму річному звіті, що 2020 рік був роком безпрецедентних занепокоєнь і неминучих змін. Однак
наша кредитна спілка не тільки гідно витримала ці виклики, але й стала сильнішою у 2021 році. У 2021 році ми досягнули
успіху в чотирьох сферах – перехід на нову систему, кредитування та депозити, а також прирість членства. Ми замінили
основну систему новою оновленою версією, яка є технологічно розвинутішею і дозволяє нам надавати онлайн-послуги на на
рівні з іншими фінансовими установи. Кредитування у 2021 році суттєво зросло, так само як і депозити, що встановило
позитивні тенденції до зростання. Дякуємо новим членам які приєдналися до кредитівки цього року.  І, мабуть, найголовніше,
всі працівники кредитівки, починаючи від генерального директора, зробили чудову роботу, обслуговуючи наших членів. Їхня
самовідданість, особиста увага та оперативне обслуговування зробили нашу мету реальністю - «відмінне обслуговування
клієнтів». Інші звіти будуть докладніше описувати згадані області. 

У 2021 році кредитна спілка пройшла два аудити, один – регуляторними органами Національної адміністрації кредитних
спілок, а інший – нашими внутрішніми аудиторами з бухгалтерської фірми Financial Standard Group CPA, LLC. Кожна перевірка
привела до задовільних оцінок, які підтвердили, що USMFCU є фінансово здоровою, а керівництво виконує свої обов’язки
відповідно до вимог. Наша місія полягає в тому, щоб надавати найкращі послуги нашим членам, зрозуміти їхні фінансові
потреби, запропонувати послуги, які забезпечать їм фінансову стійкість. Ми продовжуємо брати активну участь у житті
української громади Детройту та наполегливо підтримуємо наші церкви, школи та різні українські організації. Це триває з 1952
року і буде тривати і надалі. 

Я з гордістю можу сказати, що у нас дуже віддана команда, яку очолює наш генеральний
директор Андрій Вигнанский. Я щиро дякую їм за все, що вони досягли.
Я хочу подякувати Раді директорів та членам Наглядового комітету за їх самовідданість та
непохитну віру в успіх нашої Української Федеральної Кредитної Спілки Мічигану.
На закінчення, наші члени, саме вам ми завдячуємо що наша кредитна спілка може існувати. 
Я дякую вам за довіру і віру в нас. Я обіцяю вам, що ми завжди будемо намагатися служити
вам у міру своїх можливостей і надавати вам необхідні фінансові послуги.



У 2021 році пандемія торкнулася майже всіх аспектів життя та бізнесу. Ми використовували те, чого навчилися, а також змогли
адаптуватися до змін для того щоб підтримувати наших членів та один одного. Рада директорів, керівництво та працівники
прискорили цифровізацію нашого бізнесу. Це створило більш безперебійний та ефективний спосіб роботи, надаючи
можливості для інновацій та розширення.
Починаючи з початку року, ми розпочали новий проект, змінили нашу основну операційну систему. Це перший масштабний
проект для Крелитної Спілки на останні 25 років. Для здійснення цього потрібно було працювати разом, включаючи Раду
директорів, керівництво, персонал, понад 12 постачальників по всій країні. Перехід на нову систему включав  в себе 17
окремих проектів, які виконувалися протягом 10-місячного терміну, крім цього, не припиняючи щоденну роботу кредитівки.

Зосередженість і цілеспрямованість дозволили нам досягти одного з найкращих показників кредитування в нашій історії.
Ми допомогли понад 60 сім’ям здійснити свою мрію і стати власником будинком, 
17 підприємств отримали кредити, для того щоб вони вони могли утримувати 
свої сім’ї та громаду. Наша команда прагне і на далі допомогти вам і вашій родині.
Наш обов’язок та наша місія - допомагати членам кредитівки, надаючи фінансові послуги, 
освіту та ресурси. 
Саме досвід, навички та люди в поєднанні з нашою надійною технологією відрізняють нас від інших.

The pandemic affected nearly every aspect of life and business in 2021. We leveraged what we learned, and developed new ways of
adapting to support our members and each other. Our Board of Directors, Management and Staff accelerated digitization of our
business. This created a more seamless and efficient way of operating while providing ways to innovate and expand.
Beginning early in the year we embarked on a new project, converting our core operating system. It has been 25 years since our Credit
Union completed such a major project. This needed everyone working together which included, Board of Directors, management, staff,
more than 12 vendors across the country. Comprised of 17 separate projects working within 10-month deadline all while continuing day
to day operations. 

Focus and determination allowed our operations to reach one of the best lending numbers in our history. We helped over 60 families
achieve their dream of home ownership, 17 businesses received loans so that they can support their families and community. Our team
is passionate about helping you and your family. 

Our commitment to help members by providing financial service, education, and resources is the mission. It is the expertise, skills and
our people that, when combined with our robust technology, differentiates us. 

Andre Vygnanski
Chief Executive Officer

Андрій Вигнанський
Головний Управитель

CEO'S REPORT
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5.3%

Петро Ониськів
Скарбник

TOTAL LIABILITIES & ASSETS

Peter Onyskiw
Treasurer

ЗВІТ СКАРБНИКА

TOTAL LOANS OF MEMBER DEPOSITS GROWTH
27.00%

TOTAL AMOUNTS IN 2021  (YEAR END)
$35,176,825

TOTAL AMOUNT  IN 2021  (YEAR END)
$133,240,418

TREASURER'S REPORT 
Ukrainian Selfreliance Michigan FCU is financially strong, with a Net Worth ratio at year-end of 11.52%. Positive financial performance
continues against the backdrop of the post pandemic economy. The credit union is well positioned to continue providing high quality,
affordable financial services you deserve.

This past year, credit union assets grew to $133,240,418, an increase over last year of 5.3%. Loans to members ended at
$35,176,825, an increase of 27%. Steady and attractive interest rates led to loan growth in real estate mortgages and business loans.
Member shares increased to $118,160,046, an increase of 6.6%.

For the year net income was $113,929, an 18% decline from the previous year. Strong loan interest income could not offset the decline
of $551,399 in investment income due to low market rates. Operating expenses increased $235,870, primarily due to upgrading the
operating and online banking platform. Our Credit Union paid over $359,773 in dividends to our members.

I would like to thank the management and staff for their support, dedication, loyalty and perseverance in sustaining the high customer
service level our members expect and deserve.
We especially thank our members for their support and trust. It is a privilege to serve and be the financial ally for our members. We look
forward to continued success in 2022.

Ukrainian Selfreliance Michigan FCU є фінансово сильною установою з коефіцієнтом чистого капіталу на кінець року 11,52%.
Позитивна фінансова діяльність продовжується незважаючи на постпандемічну економіку. Позитивне становище Кредитної
спілки дозволяє нам продовжувати надавати високоякісні та доступні фінансові послуги, на які ви заслуговуєте.

У минулому році активи кредитної спілки зросли до 133,240 418 мільйонів доларів США, що на 5,3 % більше ніж у минулому
році. Позики членам також зросли до рівня 35, 176 825 мільйонів доларів США, що на 27% більше у порівнянні з минулим
роком. Стабільні та привабливі процентні ставки сприяли зростанню кредитів на нерухомість та бізнес-кредитах. Активи членів
зросли до 118, 160 046 мільйонів доларів США, що на 6,6% більше ніж у минулому році .

Чистий прибуток за рік склав 113 929 тисяч доларів США, що на 18% менше ніж у попередньому році. Великий процентний
дохід за позиками не зміг компенсувати зниження інвестиційного доходу на 551 399 тисяч доларів США через низькі ринкові
ставки. Операційні витрати зросли на 235 870 тисяч доларів США, насамперед через оновлення операційної та онлайн-
банківської платформи. Наша кредитна спілка виплатила нашим членам понад 359 773 тисяч доларів США дивідендів.
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Я хотів би подякувати керівництву та персоналу за підтримку, відданість, лояльність та
наполегливість у підтримці високого рівня обслуговування клієнтів, якого очікують і
заслуговують наші члени.
Ми особливо дякуємо нашим членам за підтримку та довіру. Це є привілеєм служити та бути
фінансовим союзником для наших членів. Ми сподіваємося на подальший успіх у 2022 році.

6.6%
TOTAL MEMBER SHARES

TOTAL AMOUNT  IN 2021  (YEAR END)
$118,160,046



У 2021 році Кредитний комітет складався з таких членів: Jennifer Wioskowski, Andre Vygnanski, Khrystyna Ferenchuk, Ihor
Kuczer, George Tarnavsky, John Sowik and Roman Nestorowicz (голова комітету). До обов’язків комітету входило розгляд запитів
на позику, моніторинг протермінованих позик та виявлення безнадійних позик, які мають бути затверджені для списання
Радою директорів. На 2020 рік Кредитна спілка видала шістдесят (60) іпотечних позик на суму 10 839 410 доларів США;
видано дев'яносто (90) споживчих кредитів на суму 1 713 677 доларів США; та сімнадцять (17) бізнес-позик на суму 3 182 904
дол. Це дало нам загалом 167 позик за рік на суму 15 685 994 доларів США. Це на 25% більше, ніж у попередньому році, і є
рекордною кількістю кредитів. У 2021 році ми також випустили 25 нових карток VISA та опрацювали підвищення ліміту для 19
учасників.
Протягом звітного періоду комітет рекомендував Раді директорів стягнути 3 кредити на суму 6278 доларів США. 
Станом на 31 грудня 2021 року резерв на збитки за кредитами (ALL) становив 129 543 доларів США. 
Ми завершили рік із двома простроченими кредитами, що означає зниження простроченості на 83%. 
Підводячи підсумок, наш кредитний портфель зростає, знаходиться у хорошому стані 
та має низький рівень протермінованості. 2022 рік має залишатися сильним для наших позик, 
і ми сподіваємося оголосити додаткові пропозиції в новому році.

На завершення хочу подякувати членам Кредитного комітету за співпрацю та 
допомогу протягом року. Я також дякую Комітету з маркетингу та членських 
відносин за постійні зусилля щодо просування наших кредитних продуктів.

Роман Несторович
Голова Комітету

0.89%

BUSINESS LOAN GROWTH
534.00%

ЗВІТ КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ

CREDIT COMMITTEE REPORT

Roman Nestorowicz
Chair

In 2021 the Credit Committee consisted of the following members: Jennifer Wioskowski, Andre Vygnanski, Khrystyna Ferenchuk, Ihor
Kuczer, George Tarnavsky, John Sowik and Roman Nestorowicz (Commmitee Chair). The committees 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 2021, the Credit Union issued sixty (60) mortage loans in the amount of $10,839,410; ninety (90) consumer loans
were issued in the amount of $1,713,677;  and seventeen (17) business loans in the amount of $3,182,904. This gave us a total of
167 loans for the year in the amount of $15,685,994. This represents an increase of over 25% from the previous year and a record
high number of loans. In 2021, we also issued 25 new VISA cards and processed limit increases for 19 members.

During the reporting period the committee made a recommendation to the Board of Directors to charge off 3 loans in the amount of
$6,278. As of December 31, 2021, the Allowance for Loan Losses (ALL) had a balance of $151,442. We ended the year with 2
delinquent loans representing an 83% reduction in delinquency.  In summary our loan portfolio is growing, in good condition, and has
low delinquency.2022 should remain strong for our loans and we hope to announce addition offerings in the new year.

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 and Membership Relations Committee for the continued efforts to promote our loan products

MORTGAGE LOAN GROWTH
2.78%

SIXTY (60) MORTGAGE LOANS FOR A TOTAL
AMOUNT OF $10,839,410

NINETY (90) CONSUMER LOANS IN THE
AMOUNT OF $1,713,677

CONSUMER LOAN GROWTH

SEVENTEEN (17) NEW BUSINESS LOANS  IN THE
AMOUNT OF $3,182,904
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Тарас Левицький
Голова Комітету

Контрольний комітет Української Мічіганської Кредитової Кооперативи Самопоміч відповідає 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. В комітет входять особи-волонтери, яких призначила Рада
Директорів, але це є незалежний комітет.

Протягом 2021 року контрольний комітет здійснив перегляд загальної суми виданих позичок (кредитний портфель кредитівки),
грошових коштів на рахунку та дотримання усіх правих та процедурб та провів 4 переліки готівки в обидвох офісах. Виконання
вищевказаних дій забезпечує впевненість у тому, що керівництво дотримується встановленої політики та правил компанії. 

Бугалтерська компанія Financial Standards Group CPA, LLC провела незалежний річний 
аудит фінансової звітності кредитівки за станом на 31 грудня 2021 року. 
Контрольний комітет є задоволений річним фінансовим звітом, 
який забезпечує справедливі результати та чітко відображає фіскальний стан кредитівки. 

Контрольний комітет висловлює вдячність за довіру, що дозволяє підтримувати наших членів.

КОНТРОЛЬНИЙ КОМІТЕТ

Ukrainian Selfreliance Michigan Federal Credit Union (USMFCU) Supervisory Committee is responsible for ensuring that the credit
union policies, procedures and internal controls are adequately designed to protect members' assets against fraud and conflict of
interest. This committee consists of volunteers that are appointed by the Board of Directors; but is independent. 

During 2021 in carrying out its duties, the Committee conducted (4) four in person cash counts at both credit union locations and
reviewed the loan portfolio. The Supervisory Committee is also responsible for ensuring that the financial condition of the credit union is
accurately presented in the credit union's financial statements by engaging an independent audit firm. The independent auditor's
report, issued by Financial Standard Group CPA, LLC, for the year ended December 31, 2021, confirmed that the financial statements
fairly present, in all material respects, the credit union's financial position and conform with generally accepted accounting principles.

The Supervisory Committee is pleased to report these positive results and to be of service to the USMFCU membership.
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SUPERVISORY COMMITTEE REPORT

Taras Lewytsky
Chair

Your Supervisory Committee is responsible for ensuring that the assets of USMFCU are safeguarded; an independent audit is
performed annually; account balances of the membership are verified; and appropriate procedures exist to ensure compliance.

OUR ROLE:

Ukrainian Selfreliance Michigan Federal Credit Union received an A+ financial institution health rating!*

*Source: DepositAccounts.com

Українська Мічіганська Федеральна Кредитова Кооператива "Самопоміч“ отримала фінансову оцінку A+!*

FINANCIAL HEALTH



We are very happy to have such loyal members as together we grew our membership for the second year in a row since 2006. A total
of 188 new members joined our CU during this year. Our dedication and focus continue to be the well-being of our members. Together
we wish to help achieve financial success through offering financial products and services that make and save our members money
and time. We successfully upgraded our system processing core and continue to make large investments in security, technology, and
convenient digital platforms to stay on top of the current competitive environment.

Ми приємно вражені лояльністю наших членів, оскільки вже другий рік підряд з 2006 року ми разом змогли значно збільшити
членство кредитівки. 188 нових членів приєдналися до кредитівки протягом 2021 року. Ми продовжуємо залишатися відданими
та цілеспрямованими для добробуту наших членів кредитівки. Разом ми хочемо допомогти досягти фінансового успіху,
пропонуючи фінансові продукти та послуги, які приносять та заощаджують гроші та час наших членів кредитівки. Ми успішно
перейшли на нову комп’ютерну систему і продовжуємо інвестувати в безпеку, технології та онлайн платформи, щоб
залишатися на вершині теперішнього конкурентного середовища.

WHAT OUR MEMBERS ARE SAYING 

ЗВІТ ЧЛЕНСТВА

MEMBERSHIP REPORT 

4.9 avg of 109 reviews from the last 3 years including our Annual Member Feedback reviews

9

Pictured (Left to right - front row): Ihor Kuczer, Peter Onyskiw, Oleh Karanec, Olena Danylyuk, PhD, George Tarnavsky, Esq
(Left to right - second row): Nestor Rychtyckyj, PhD, Stephan Stasiw, John Dicky, Roman Nestorowicz



LIABILITIES, MEMBERS' SHARES &
EQUITY LIABILITIES 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Dividends & Interest Payable

Accounts Payable & Other Liabilities

Accrued Expenses

Задекларовані дивіденди

Заборгованість кредиторам

Нараховані зобов’язання

TOTAL LIABILITIES ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ASSETS

Cash and Cash Equivalents

Investment Securities

Loans to Members, Net of Allowance

Accrued Interest

Other Real Estate Owned

NCUSIF Deposits

Prepaid Expenses

Other Assets

АКТИВИ

Готівка

Інвестиційні цінні папери

Позички (Нетто)

Нараховані Відсотки

Нерухомість і устаткування

Інша нерухомість

"NCUSIF" депозити

Наперед заплачені рахунки

Інші Активи

TOTAL ASSETS ЗАГАЛЬНІ АКТИВИ

Property & Equipment

MEMBERS' SHARES
Members' Shares & Share Equivalents

EQUITY

ЧЛЕНСЬКІ РАХУНКИ
Членські рахунки i депозити

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

TOTAL EQUITY РЕЗЕРВИ (НЕТТО)

Investment Gains/Losses

Регулярний резерв

Other Comprehensive Income/Loss Інший всеосяжний дохід

Нерозділені прибуткиUndivided Earnings

Regular Reserve

Нереалізовані інвестиції 
дохід/(втрата)

TOTAL LIABILITY'S, MEMBERS'
SHARES, EQUITY

ЗАГАЛЬНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ, 
ЧЛЕНСЬКІ РАХУНКИ
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52,897

83,826

859,815

$

996,538$

2021

20,700,142

75,160,136

35,176,824

707,718

198,508

-

1,073,540

162,478

61,072

133,240,418

$

$

118,160,047$

14,083,833$

4,600,000

(216,535)

(1,051,444)

10,751,812

133,240,418$

$

$

Statement of Financial ConditionAs of December 31, 2021 and December 31, 2020
STATEMENT OF FINANCIAL CONDITION
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2020

14,289,880

              81,919,171

              27,715,590

                  748,152

                   234,196

-

                1,000,859

                      67,761

                    517,395

 126,493,004

$

$

154,779

90,407

1,202,197

$

1,447,383$

110,838,281$

14,207,340$

4,600,000

448,812

(1,479,355)

10,637,883

126,493,004$

$

$



  1,855,630

113,929
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As of December 31, 2021 and December 31, 2020

INTEREST INCOME

Loan Income

Investment Income

Member's Shares and Deposits

NET INTEREST INCOME AFTER
PROVISION FOR LOAN LOSSES

Provision for Loan Losses (gain)

2021

 1,096,767

    1,078,734

359,773

-

1,815,728

(39,902)

ВІДСОТКОВИЙ ДОХІД

Відсотки від позичок

Відсотки від інвестиції

Дивіденди на депозити

Відсотки за позичені гроші

ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД ВІДСОТКІВ

ЗАГАЛЬНА СУМА ЧИСТОГО 
ДОХОДУ ВІД  ВІДСОТКІВ

Резерв на виплачені позички

TOTAL INTEREST INCOME     2,175,501

$

$ ЗАГАЛЬНИЙ ВІДСОТКОВИЙ
ДОХІД

NET INTEREST INCOME

INTEREST EXPENSE КОШТ КАПІТАЛУ

TOTAL INTEREST EXPENSE ЗАГАЛЬНИЙ ВІДСОТКОВИЙ
ДОХІД

$

$

Net Gain/ (Losses) on Other Real
Estate Owned

61,032 Дохід/(Втрата) з іншої
нерухомості

NON-INTEREST INCOME БЕЗВІДСОТКОВІЙ ДОХІД

TOTAL NON-INTEREST INCOME 411,145$ ЗАГАЛЬНА СУМА

Fees and Charges 84,442

265,671

Операційний збір

Інший дохід

$

NON-INTEREST EXPENSE ОПЕРАТИВНІ ВИТРАТИ

Compensation and Benefits

Operations

Loan Servicing

Professional Services

978,041

637,939

240,559

121,892

142,905

31,510

Зарплата і забезпечення 

Оперативні витрати

Кошти позичок

Інше

Орендні витрати

Професійна обслуга

$

Occupancy

TOTAL NON-INTEREST EXPENSE 2,152,846$ ЗАГАЛЬНІ  ВИТРАТИ
NET INCOME $ ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

STATEMENT OF INCOME & EXPENSE

Other income

Other

Other interest expense
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1,878,540

2020

927,023

1,630,166

690,396

-

1,866,793

(11,747)

2,557,189

$

$

690,396$

$

$

138,944

6,854

177,380$

93,107

77,419

$

965,013

458,997

179,322

100,459

147,605

65,580

$

1,916,976$

$

359,773 $



Our credit union organized a promotion to help IC Church and
donated $3,000 to help church repairs.

We distributed prizes and enticement for IC Schools 8th and
Kindergarten grades. 

Our Board and Staff participating and supporting at the UCARE
Golf Outing. 

Our credit union organized a promotion for St. Josaphat church
and donated $1,100 to help roof repairs.

Our staff and board members supported the Beach Party at
Dibrova.

We organized a giveaway for the St. Josaphat Sunflower Drive-thru
to help support the event and donate funds.
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UKRAINIAN COMMUNITY INVOLVEMENT
Ми завжди тут для нашої української громади!



We supported our community boxer Andriy Mytsenko on being
the Detroit Golden Gloves champion.

John Sowik picking up carry out for our team from our wonderful
neighbor, the Ukrainian Cultural Center.

Our credit union organized a promotion for St. Josaphat church
and donated $1,100 to help roof repairs.

Our staff and board members supported and celebrated the 30th
Celebration of Ukrainian Independence. 

Andre Vygnanski bringing items to help Pokrova efforts to feed
the hungry in Detroit.

We supported the Kyjiv Estate Golf Tournament. Pictured Olga
Goysan with Jaroslaw Andriashko. 

UKRAINIAN COMMUNITY INVOLVEMENT
Ми завжди тут для нашої української громади!
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Всього було 17 проектів
Задіяно 18 працівників
Більш ніж 2000 годин роботи
Загальна сума інвестицій - більш як 250 тисяч доларів США

Перехід на нову систему став найбільшим проектом, з яким наша кредитівка стикалася за останні 25 років. Частина нашого
стратегічного плану включає в себе планування майбутніх потреб, отже коли наш контракт закінчився ми почали
впроваджувати зміни. Проект розпочався в березні 2021 року і був організований так, щоб вже 1 лютого 2022 року ми розпочати
роботу на новій системі. Наша команда зустрічалася щотижня з представниками компанії для того, щоб усі намічені завдання
були виконані. В команду входили майже всі працівники кредитівки, а також працівники компанії Member Driven Technologies, а
також компанії-партнери.

 
Наша нова система допомагає здійснювати більш безпечні транзакції, краще обробляти дані та задовільняти майбутні потреби
наших членів. Ми надзичайно пишаємося тим, що наша команда змогла це здійснити!

In October, we offered scholarships to our members attending a
Michigan college or university. Especially due to the pandemic,
we wanted to make sure our students received help covering
their educational costs. We offered three (3) $1,000 awards. All
majors & degree levels were accepted to make sure that all of
our Michigan members can participate. The lucky recipients who
excelled on their essays were Ashley Koshurba of Michigan State
University, Zoriana Mayorchak of Wayne State University, and
Anastasiya Baskevych of Michigan State University.

SCHOLARSHIPS

2021 CREDIT UNION HIGHLIGHTS

SYSTEM CONVERSION

17 Total Projects
Engaged all 18 employees
Over 2,000 hours
Total invested $250,000+ 

Core conversion is the biggest Credit Union project we faced in the last 25 years. Part of our Strategic plan is anticipating the future
needs and planning ahead, so when our contract was ending, we executed a plan to change. We started the project in March 2021 and
organized a plan with target live date of February 1, 2022. Conversion team met weekly with Core Data Processor to cover weekly,
monthly, and quarterly tasks. Conversion team included majority of our employees and teams of individual employees that work for
Member Driven Technologies and its partners.

Our new core system will help perform more secure transactions, handle data better, and is better positioned to meet the future needs
of our members. We are so proud of what our team was able to accomplish together.

У жовтні ми запропонували стипендії нашим членам кредитівки, які відвідують коледж або університет в Мічигані. В час
пандемії, ми хотіли переконатись, що наші студенти отримують певну допомогу для покриття своїх освітніх витрат. Ми
запропонували три (3) стипендії в сумах 1,000 доларів. Ми приймали різні рівні і спеціальності, щоб усі наші члени кредитівки
мали змогу взяти участь. Студенти, які отримали винагороду були Ешлі Кошурба із Michigan State University, Зор'яна Майорчак
із Wayne State University, та Анастасія Бескевич із Michigan State University.

ПЕРЕХІД НА НОВУ СИСТЕМУ

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ КОЛЕДЖУ



5,600

30,000 
Nearly

Feedback Rating: 5 / 5
6 Reviews
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Feedback Rating: 4.9 / 5
53 Reviews

total online & mobile banking
users in 2021

1,648

checks deposited using the
mobile banking app totaling
$2.7 million

5,218 +
Shared branches available

Over

Member transfer & external
transfer is now available!

Ukrainian Children’s Aid and Relief Effort, Inc.
Ukrainian Cultural Center
UCEF
Ukrainian National Fund SOYUZIVKA
Ukrainian Sunflower Festival
UNWLA Branch 50

2021 DONATIONS
Churches
Immaculate Conception Ukrainian Catholic Church
St. Josaphat Ukrainian Catholic Church
St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Cathedral

Schools
Immaculate Conception School PTO
Immaculate Conception Ukrainian Catholic School
Lesya Ukrainka School of Ukrainian Studies
Ukrainian Education Association – Ridna Shkola

Organizations
Detroitsky Novyny
Echoes of Ukraine
Friends of the Ukrainian-
Bandurist Chorus
Dibrova
Kyjiv Estate
New Wave
PLAST USO
Ukrainian Archives Museum
Ukrainian American Veterans

Surcharge-free ATMS

USMFCU MOBILE APP

We now offer digital loan and
share applications within our
online banking platform.

DIGITAL

22 35,269
organizations received

donations from us in 2021
was given to churches, schools &
organizations in our community 

in 2021 alone!

100
users every month currently use

our calendar to find Ukrainian
events in the community

over 69 
Proudly serving our

Ukrainian community of
Michigan!

years

3,893 188 $133
total members in 2021 new members in 2021 total assets in 2021

m $359K
in dividends in 2021

+

NEW
FEATURES
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Наша мета - стати фінансовою організацією яка
зосереджена на фінансових потребах та довірі всіх
своїх членів кредитівки.

НАША МЕТА

Наша місія - допомагати нашій українській громаді,
надаючи чудові фінансові послуги всім членам кредитівки.

НАША МІСІЯ

ПОСЛІДОВІСТЬ: 
Ми дотримуємось послідовністі у своїх словах та діях

ЧЕСНІСТЬ:
Ми дбаємо про всіх наших членів

ЦІЛІСТЬ:
Ми заслуговуємо вашої довіри та діємо добросовісно

ДОВГОСТРОКОВИЙ ПОГЛЯД:
Ми дивимось за межі сьогоднішнього дня, щоб
забезпечити майбутнє

НАДІЙНІСТЬ: 
Ми завжди тут для потреб членів кредитівки та громади

НАШІ ЦІННОСТІ



We're always here for you!
Ми завжди поруч з вами!

586.756.3300 | usmfcu.org |

Insured by NCUA
Equal Housing Lender. NMLS# 525256


