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ЕКЗЕКУТИВНИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК

Dear Members,

Шановні члени,

In 2020, members, directors, staff and management
pulled together and successfully demonstrated the
resilience of our financial co-operative in the face of the
COVID-19 world pandemic. We are gratified to be able
to report that despite these tumultuous times, the past
year has been one of healthy growth, solid results, and
prudent increases in reserves to mitigate pandemicrelated uncertainties ahead.

У 2020 році члени, директори, персонал та керівництво
згуртувалися та успішно продемонстрували стійкість нашої
кредитівки в обличчі світової пандемії КОВІД-19. Ми раді
можливості повідомити Вас, що, незважаючи на ці неспокійні часи, минулий рік став роком здорового зростання і
солідних результатів та розсудливого збільшення резервів
для пом’якшення невизначеності, пов’язаної з пандемією.

As our country’s largest Ukrainian Canadian credit union,
we have also remained mindful throughout the COVID-19
crisis to do our best to assist those members who
needed help most, and to build community by morally
and financially supporting our cultural, educational,
religious, and volunteer organizations. We also increased
our support for charitable programs that provide help to
those in need throughout the neighbourhoods we serve,
while continuing to maintain our unwavering support
for Ukraine which in 2020 marked six years of defending
itself against aggression by the Russian Federation.

| THANK YOU TO OUR EMPLOYEES
Normally, our report would first speak to the credit
union’s financial results for the past year. On this
occasion however, we feel that our first obligation
on behalf of members and the board is to extend our
heartfelt appreciation to all UCU employees who kept our
branches open as an essential service to meet members’
needs.
In particular we want to thank our branch staff whose
positions dealing directly with the public provided them
limited ability to work from the safety of their homes, and
who had to be mindful at all times to follow health and
safety protocols to keep members, themselves and their
families healthy from infection.
Many staff had to take on new responsibilities to serve
members remotely through our expanded call centre
to ensure that those members who could not come
into the branch were not forgotten. Yet others were
focused on keeping abreast of the latest public health
advice, educating staff and members on how to stay
safe, implementing anti-pandemic best practices like
physical barriers and increased cleaning and disinfection
protocols in branches. Those employees who did work
from home, like many of our members, often had the
additional stresses of balancing care for school age
children forced to stay home and coordinating with
others in their households who were also required to
work remotely.
Again, we extend a big thank you to all of our memberfacing and back-office employees for all they have done
and sacrificed to keep member service going and to
capably manage our business during COVID-19. We will
continue to rely on them in the months ahead before
COVID-19 is brought under control and the main impacts
of the pandemic are overcome.
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Як найбільша канадська українська кредитова спілка, упродовж усієї кризи КОВІД-19 ми теж подбали, щоб робити все
можливе, для надання підтримки тим членам, які найбільше її потребували і дальше будувати громаду, морально та
фінансово підтримуючи наші культурні, освітні, релігійні та
добровольчі організації. Крім цього, ми посилили свою підтримку благодійних програм, які надають допомогу потребуючим в усіх районах, де працюють наші відділи та продовжували нашу непохитну підтримку Україні, яка в 2020
році відзначила шість років боротьби з агресією з боку Російської Федерації.

| ПОДЯКА НАШИМ ПРАЦІВНИКАМ
Зазвичай у нашому звіті спочатку йдеться про фінансові
результати кредитової спілки за минулий рік. Однак, зараз,
ми вважаємо нашим найпершим обов’язком висловити
від імені членів та ради директорів щиру вдячність усім
працівникам УКС, які весь цей час тримали наші відділи
відкритими, надаючи нашим членам основні фінансові
послуги.
Зокрема, ми хочемо подякувати тим працівникам по наших відділах, які безпосередньо працюють із громадськістю і здебільшого не можуть працювати з дому, і котрі
завжди мусили бути обережними та дотримуватися протоколів охорони праці, щоб зберегти у безпеці членів, себе
та свої сім’ї.
Багатьом працівникам довелося взяти на себе нові
обов’язки з віддаленого обслуговування членів через
наш розширений кол-центр, щоб забезпечити обслугу
членів, які не мали змоги прибути до відділу. Інші ж наші
працівники були зосереджені на вивченні останніх рекомендацій щодо охорони здоров’я і на навчанні співпрацівників та членів про те, як залишатись у безпеці та
впроваджували найкращі антипандемічні практики, як от
фізичні бар’єри та посилене очищення та дезінфекція у
відділах. Ті працівники, які працювали вдома, як і багато
з наших членів, часто відчували додатковий стрес, пов’язаний з необхідністю доглядати за дітьми шкільного віку,
змушеними залишатися вдома, та координувати діяльність з іншими членами своїх домівок, які також повинні
були працювати віддалено.
Знову ж таки, ми висловлюємо велику подяку всім нашим працівникам, що працюють безпосередньо з нашими членами та у бек-офісі за все, що вони зробили і чим
пожертвували, щоб обслуговування наших членів продовжувалось та щоб наша робота тривала під час КОВІД-19.
Ми дальше покладатимемося на них у найближчі місяці до
того, як КОВІД-19 буде взято під контроль і будуть подолані
основні наслідки пандемії.

| FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 2020

| ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА 2020 РІК

In 2020, our credit union continued to grow, and its
underlying financial performance remained stable yearover-year notwithstanding financial margin compression
and the pandemic’s other disruptive effects .

У 2020 році наша кредитова спілка продовжувала зростати
і її основні фінансові показники залишались стабільними
порівняно з попереднім роком, незважаючи на скорочення прибутковості та інші дестабілізуючі наслідки пандемії.

Assets increased by $67.830 million (7.35%) to $990.637
million; deposits grew $56.370 million (7.52%) to $805.971
million, while loans to members increased $40.790 million
(4.96%) to $862.911 million.

Активи зросли на 67.830 млн. дол. (7.35%) до 990.637 млн.
дол.; депозити зросли на 56.370 млн. дол. (7.52%) до 805.971
млн. дол., тоді як позики членам зросли на 40.790 млн. дол.
(4.96%) до 862.911 млн. дол.

Careful asset liability management and the benefits
of interest rate hedges put into place long before the
pandemic, coupled with stronger revenues from wealth
management, creditor insurance and fees for service,
resulted in total financial margin and other income of
$22.907 million before provision for loan loss (vs. $22.097
million in 2019).

Обережне управління активами і пасивами, а також вигоди від хеджування процентних ставок, яке було запроваджене ще задовго до пандемії, в поєднанні з більшими
доходами від послуг управління майном, страхування кредиторів та комісійних за послуги, призвело до отримання загальної фінансової маржи та інших доходів у розмірі
22.907 млн. дол., до резервування для збитків за кредитами (проти 22.097 млн. дол. у 2019 році).

Income before provision for loan losses and income taxes
for 2020 remained stable year over year at $4.037 million
(vs. $4.152 million in 2019).
Net income for 2020 after taxes, distribution to members,
and including loan loss provisions came in at $1.803
million (vs. $3.087 million in 2019), somewhat higher than
the budgeted profit figure of $1.603 million for a year in
which we executed on plans to heavily invest in digital
transformation.
Regulatory capital grew to $67.145 million (vs. $53.988
million in 2019), helped by a successful 75th anniversary
investment share offering to members which netted $9.613
million in new share capital. Our year-end leveraging ratio
stood at 6.78% (vs. 5.85% in 2019), and our risk weighted
capital ratio was 13.34% (vs. 11.39% in 2019). Both ratios
substantially exceed minimum regulatory requirements as
in past years.
Summarized financial statements, and the reports of the
Audit Committee that follow provide additional detail on
your credit union’s financial performance and regulatory
compliance.

| CREDIT REPORT
The Credit Union received a total of 2,250 credit applications
(vs. 2,810 in 2019) of which 1,313 were advanced, 760 were
declined or cancelled, and 177 were approved but not yet
advanced by year-end.
Loans advanced totaled $271,730,099 (vs. $211,654,049 in
2019) and were broken down as follows:
Residential Mortgages

328

$ 135,289,504

Personal Loans

404

$ 10,200,657

Lines of Credit

242

$ 30,857,605

Commercial Loans

339

$ 95,382,333

1,313

$ 271,730,099

Total

Based on our conservative credit loss projection
methodology which emphasizes prudent income

Дохід до резервування для збитків за кредитами та податків на прибуток у 2020 р. залишився стабільним у порівнянні з минулим роком і склав 4.047 млн. дол. (проти 4.152
млн. дол. у 2019 р.).
Чистий прибуток за 2020 рік після сплати податків, розподілу між членами та включаючи резерви для збитків за
кредитами склав 1.803 млн. дол. (проти 3.087 млн. дол. у
2019 р.). Цей показник дещо перевищив бюджетний прибуток в сумі 1.603 млн. дол. за рік, у якому ми виконали
плани по значним інвестиціям в цифрову трансформацію.
Регулятивний капітал зріс до 67.145 млн. дол. (проти 53.988
млн. дол. у 2019 р.), чому сприяла успішна кампанія продажу інвестиційних уділів з нагоди 75-річчя кредитівки, яка
принесла 9.613 млн. дол. Наш коефіцієнт співвідношення
капіталу до активів на кінець року становив 6.78% (проти 5.85% у 2019 році), а коефіцієнт капіталу, зваженого на
ризик, становив 13.34% (проти 11.39% у 2019 році). Обидва
коефіцієнти значно перевищують мінімальні нормативні
вимоги, як і в минулі роки.
Узагальнена фінансова звітність та звіт Аудиторського комітету, що подальше подаються, містять додаткову інформацію про фінансові результати вашої кредитової спілки
та відповідність її діяльності діючим державним нормам.

| КРЕДИТОВИЙ ЗВІТ
Кредитова спілка отримала в цілому 2,250 заявок на кредит
(проти 2,810 у 2019 році), з яких 1,313 було задоволено, 760
відхилено або скасовано, а 177 затверджено, але до кінця
року ще не профінансовано.
Видані позики склали 271,730,099 дол. (проти 211,654,049 дол.
у 2019 році) і були розділені таким чином:
Іпотеки на житло (морґеджі)

328

$ 135,289,504

Персональні позики

404

$ 10,200,657

Кредитові лінії

242

$ 30,857,605

Комерційні позики

339

$ 95,382,333

1,313

$ 271,730,099

У цілому
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recognition and balance sheet soundness, 2020 saw
provisions for doubtful loans increase by $2.008 million
(vs. $356 thousand in 2019). While the credit union did not
experience a year-over-year spike in loans actually written
off, management was careful to set aside sufficient loan
reserves to take into account possible fall out from the
once-in-a-century social and economic turmoil brought on
by the pandemic.
According to industry data provided by our regulator FSRA,
the credit union’s indicators for credit risk and delinquent
loans in 2020 remained well below that of the credit union
sector overall.

| COVID-19 RESPONSE
Through the enabling efforts of the Canadian Credit Union
Association and Central 1, UCU was able to support our
business members through the administration of 170
Government of Canada CEBA loans totaling $6.79 million.
With regulatory support from FSRA, the credit union also
implemented a successful loan deferral program to assist
borrowing members negatively impacted by the pandemic.
At their height on April 30, 2020, there were 236 loans under
deferral representing an aggregate principal balance of
$70.6 million, or 8.49% of our total loan portfolio. By year
end, the level of loan deferrals returned to normal prepandemic minimal levels.
The credit union increased its call centre capacity by four
times and also extended call centre hours to grow this
service channel in the wake of public health warnings which
led us to somewhat shorten branch hours to reduce the risk
of infection among members and staff. But for some limited
alternative methods like “through the door” service, our
St. Demetrius Branch with its very limited room for social
distancing, was closed altogether from March 17 until the
introduction of by appointment only service on October 19,
2020. This was to protect the health of the branch’s higher
risk demographic which skews towards the most vulnerable
seniors grouping, a high proportion of whom live in the
adjoining St. Demetrius retirement residence and the local
neighbourhood.
On the other hand, in conjunction with more limited branch
hours, our staff was very pleased to welcome many new
call centre and on-line users as members discovered the
convenience and safety of doing their banking from home.
By year-end, we also rolled out the ability for new members
to join the credit union on-line without having to come
into a branch during periods of stay-at-home orders from
provincial authorities.
During the pandemic we further extended our outreach
to members through sixteen on-line member education
webinars including topics like Buying Your First Home,
Digital Banking Access & Enablement for Small Business
and Investing in Volatile Markets.
Finally, throughout the pandemic, even during those times
when full time hours were not possible, there were no
COVID-19 related reductions in staffing or benefits. Neither
were limitations imposed on paid sick leave, both to
encourage staff to do the right thing and stay home if they

4

annual report | річний звіт

На основі нашої консервативної методології прогнозування
кредитових збитків, яка акцентує на розсудливому визнанні доходів та на надійності балансу, у 2020 році резерви під
сумнівні позики зросли на 2.008 млн. дол. (проти 356 тис.
дол. у 2019 році). Хоча кредитова спілка у 2020 р. не зазнала
річного стрибка у списаних позиках, керівництво ставилося
обережно, виділивши достатньо резервів для позик, щоб
врахувати можливі наслідки соціальних та економічних негараздів, викликаних пандемією раз на століття.
Відповідно до галузевих даних надані нашим регулятором
FSRA, показники кредитової спілки щодо кредитового ризику та прострочених позик у 2020 році залишались значно
нижчими за показники сектору кредитових спілок загалом.

| ВІДПОВІДЬ НА КОВІД-19
Завдяки зусиллям Канадської асоціації кредитових спілок та
нашої централі Central 1, УКС змогла підтримати наших бізнесових членів, видаючи 170 позик CEBA від уряду Канади
на загальну суму 6.79 млн. дол. За регуляторної підтримки
FSRA, кредитова спілка також реалізувала успішну програму
відтермінування позик, щоб допомогти членам-позичальникам, які зазнали негативного впливу пандемії. На 30 квітня
2020 року, коли таких позик була максимальна кількість, було
відтерміновано 236 позик, що представляло сукупний залишок основного боргу в сумі 70.6 млн. дол. або 8.49% від загального кредитного портфеля. До кінця року рівень відтермінування позик повернувся до нормального мінімального
рівня до моменту пандемії.
Кредитова спілка збільшила потужність свого кол-центру в
чотири рази, а також продовжила його години роботи, щоб
розширити цей канал обслуговування на тлі пандемії. Це
уможливило дещо скоротити час роботи відділів і зменшити ризик зараження членів та персоналу. За виїмком деяких
альтернативних методів, таких, як послуга «через двері»,
наш відділ Св. Димитрія з його дуже обмеженим приміщенням для соціального дистанціювання взагалі був закритий
з 17 березня до введення обслуговування лише за попередньою домовленістю 19 жовтня 2020 р. Це було зроблено
для захисту здоров’я осіб похилого віку, які проживають в
сусідній пенсійній резиденції Св. Димитрія та в околиці.
З іншого боку, у зв’язку з обмеженими робочими годинами
відділів, наші працівники мали приємність вітати значну
кількість нових користувачів кол-центру та он-лайн послуг,
оскільки наші члени вподобали зручність та безпеку ведення банківських операцій з дому.
До кінця року ми також ввели можливість новим членамприєднуватися до кредитової спілки в режимі он-лайн без
обов`язкового відвідування відділу під час локдаунів, згідно
наказів провінційних властей.
Під час пандемії ми надалі розширили сферу охоплення
своїх членів завдяки проведенню шістнадцяти навчальних
вебінарів для членів за такими темами, як «Купівля першого
житла», «Цифровий доступ до банків для малого бізнесу» та
«Інвестиції на нестабільних ринках».
І нарешті, протягом усієї пандемії, навіть у ті часи, коли повний робочий час забезпечити було неможливо, не відбулося
пов’язаних з КОВІД-19 скорочення штату чи заробітної плати.
Також не було накладено обмежень на оплачувані лікарняні,

were not feeling well and also not to further burden the
families of our dedicated employees psychologically and
financially.
In the rare instances of potential exposures to COVID-19
or the even rarer infections among staff, the credit union
worked closely with local public health authorities to take
remedial measures like deep cleaning of our branches,
encouraging and accommodating employee testing, and
assisting with any required contact tracing using visitor logs
maintained at all of our locations.
With the pandemic far from over at this time, the credit
union is committed to keeping up its guard against COVID-19
and we kindly ask for members continued cooperation
when it comes to compulsory masking and other in-branch
anti-infection measures which we intend to retain fully in
place until public health authorities direct otherwise.

| INVESTMENT SHARES AND MEMBERSHIP
To mark the special anniversary of the founding of UCU in
1944, we launched our 75th Anniversary Class A Share Offering
in October 2019. An earlier planned launch was delayed by
the transition of our former regulator, the Deposit Insurance
Corporation of Ontario (DICO), to the newly created Financial
Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA), which officially
went into effect on June 8, 2019. Nevertheless, there was strong
demand for the offering which was closed off earlier than
planned on June 30, 2020 due to the declaration of the COVID-19
world pandemic.
We express sincere thanks to those members who invested in
75th Anniversary Class A Investment Shares for their confidence
in UCU and joining previous Class A investment share owners
in giving UCU room to grow and invest in transformative
technologies with greater momentum.
The aggregate annualized dividend paid on Class A Investment
Shares was 4%, and at the end of December, 2020 the credit
union’s membership was 24,947 (vs. 24,697 in 2019).

| INNOVATION AND PRODUCT ENHANCEMENTS
Ukrainian Credit Union Limited remains committed to be a
financial services technology leader by providing members
with a range of innovative products and services. In 2020,
we introduced or laid the groundwork for the following new
service offerings and improvements:
• Introduction of online banking transfer of funds between
Canadian dollar and US dollar accounts (February, 2020)
• CRA Deposit for special government payments in
response to the COVID-19 pandemic (April, 2020)
• Expansion of Call Centre Capacity (April, 2020)
• Option to apply for Federal COVID-19 relief programs
CEBA and CESB online (April, 2020)
• Mobile app version updated to increase accuracy and
speed of Deposit Anywhere (July, 2020)
• Online banking integration to Collabria Credit Cards
(August, 2020)
• Extension of Call Centre hours (December, 2020)

щоб заохочувати персонал робити правильний вибір і залишатися вдома, якщо вони почувалися погано, а також щоби
не обтяжувати психологічно та фінансово сім’ї наших відданих працівників.
У рідкісних випадках потенційного контакту з КОВІД-19 або
ще рідших інфекцій серед персоналу, кредитова спілка тісно співпрацювала з місцевими органами охорони здоров’я,
щоб ужити такі виправні заходи, як глибоке прибирання
наших відділів, заохочення та проведення тестування працівників та надання допомоги у встановленні контактів за
допомогою журналів відвідувачів, що ведеться у всіх наших
відділaх.
Пандемія, поки що, не закінчилася і кредитова спілка дотримується усіх заходів захисту від КОВІД-19. Ми просимо членів
далі співпрацювати з нами, коли йдеться про обов’язкове
носіння масок та інші заходи, спрямовані на боротьбу з інфекцією, яких ми маємо намір дотримуватись повністю, доки
органи охорони здоров’я їх не відмінять.

| ІНВЕСТИЦІЙНІ УДІЛИ ТА ЧЛЕНСТВО
З нагоди роковин заснування УКС в 1944 році, в жовтні 2019
року ми провели ювілейне розміщення уділів класу А на
честь 75-ої річниці. Раніше запланований запуск був відкладений через перехід нашого колишнього регулятора,
Корпорації страхування вкладів Онтаріо (DICO), до нещодавно створеного Органу регулювання фінансових послуг
Онтаріо (FSRA), який офіційно набув чинності 8 червня
2019 р. Попит на ці уділи був великий, але через декларацію пандемії КОВІД-19, розміщення було закрите раніше,
ніж планувалося, а саме, 30 червня 2020 р. .
Ми висловлюємо щиру подяку тим членам, які інвестували
в ювілейні інвестиційні уділи класу A за їхню довіру до УКС
та за те, що разом з попередніми власниками інвестиційних
уділів класу A надали можливість УКС рости та інвестувати в
трансформаційні технології швидшим темпом.
Загальний річний дивіденд, виплачений за інвестиційними
уділами класу А, становив 4%, а на кінець грудня 2020 року
кількість членів кредитової спілки становила 24,947 (проти
24,697 у 2019 році).

| ІННОВАЦІЇ ТА ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ

ПРОДУКТІВ

Українська Кредитова Спілка Лимитед, як і раніше, прагне
бути лідером технологій фінансових послуг, надаючи своїм
членам цілий ряд інноваційних продуктів та послуг. У 2020
році ми запровадили або заклали основу для наступних нових послуг та вдосконалень:
• Впровадження онлайн-банківського переказу коштів між рахунками у канадському доларі та доларі
США (лютий 2020 р.)
• Депозит CRA для спеціальних державних платежів
у відповідь на пандемію КОВІД-19 (квітень 2020 р.)
• Розширення можливостей кол-центру (квітень
2020 р.)
• Можливість подати заявку на федеральні програми допомоги по КОВІД-19 CEBA та CESB через Інтернет (квітень 2020 р.)
annual report | річний звіт
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• Launch of on-line on-boarding for new members
(December, 2020)

| SHARING OUR CO-OPERATIVE SUCCESS
On pages 8 and 9 of this report you will find the dozens of
worthwhile causes and organizations that Ukrainian Credit
Union Limited supported in 2020. One of our credit union’s
core values, “Building Community”, did not take a break
during the pandemic when assistance was needed more than
ever. Members can share in the pride of our credit union
maintaining the lion’s share of previous years’ community
support in place despite the uncertainty and tighter economic
conditions brought on by COVID-19.

| THANK YOU
Again, we extend our sincere appreciation to our memberfacing and back-office employees for all they have done
and sacrificed to keep member service going and to capably
manage our business during COVID-19. We will continue to
rely on them in the months ahead before COVID-19 is brought
under control and the most serious impacts of the pandemic
are overcome through mass vaccination programs and
continued vigilance around public health measures.
In closing, we save our biggest thank you for you, our members,
for your kindness, patience, and for your continued confidence
in your financial co-operative during the pandemic. Your
credit union has stood by you in these difficult times, and you
have stood by your credit union. We cannot think of a better
indicator of the strength and resilience through co-operation
with which we will together overcome the challenges ahead
for our member families, businesses, and the communities
we serve. May God grant all of us good health, safety and
well-being as we pursue this joint endeavor.
Co-operatively yours,

Yaroslaw Borys
Chair of the Board

Taras Pidzamecky
Chief Executive Officer

• Оновлена версія мобільного додатку для підвищення точності та швидкості послуги Deposit
Anywhere (липень 2020 р.)
• Інтеграція онлайн-банкінгу з кредитовими картками Collabria (серпень 2020 р.)
• Подовження часу роботи кол-центру (грудень
2020 р.)
• Запуск он-лайн прийняття у члени спілки (грудень
2020 р.)

| ДІЛИМО НАШІ УСПІХИ З ГРОМАДОЮ
На сторінках 8 та 9 цього звіту ви знайдете десятки важливих ініціатив та організацій, котрі Українська Кредитова
Спілка підтримала в 2020 році. Ми не припиняли виконувати одну з основних наших місій, будівництво громади, під
час пандемії, коли наша допомога була потрібна більше ніж
будь-коли. Члени можуть пишатися тим, що наша кредитова
спілка зберегла левову частку щорічної підтримки громади, незважаючи на невизначеність та жорсткіші економічні
умови, спричинені КОВІД-19.

| ПОДЯКА
Знову ж таки, ми щиро вдячні нашим працівникам, що
працюють з членами та бек-офісу за все, що вони зробили
і чим пожертвували, щоб надалі обслуговувати членів та
вміло керувати нашим бізнесом під час КОВІД-19. Ми будемо
покладатися на них і в найближчі місяці, заки КОВІД-19 буде
взято під контроль і найсерйозніші наслідки пандемії будуть
подолані за допомогою програм масових вакцинацій та
постійної пильності у зв`язку із заходами охорони здоров’я.
На завершення, ми зберігаємо свою найбільшу подяку
для вас, наших членів, за вашу доброту, терпіння та постійну довіру до вашої кредитівки в часі пандемії. Ваша
кредитова спілка стояла з вами у ці важкі часи, а ви – з
нами. Ми не можемо придумати кращого показника сили
та стійкості через кооперацію, завдяки якій ми будемо
долати виклики, що стоять перед нашими сім’ями, бізнесами та громадами, яким ми служимо. Нехай Бог дарує
всім нам міцне здоров’я, безпеку та добробут на шляху
до нашої спільної мети.
З кооперативним привітом,

March 31, 2021
Ярослав Борис
Голова ради директорів
31 березня 2021р.
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Тарас Підзамецький
Генеральний директор
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DONATIONS, SPONSORSHIPS AND SCHOLARSHIPS
ПОЖЕРТВИ, СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА ТА СТИПЕНДІЇ
Alzheimers Society of Windsor/Essex

Lamp Centre

Assumption of the Blessed Virgin Ukrainian Orthodox Cathedral,

League of Ukrainian Canadians, Ukraine: A Cause Without Borders
Gala

Ottawa
Barvinok Ukrainian Dance Ensemble, Hamilton
Barvinok Ukrainian Dance School, Mississauga
BLISK Debut Album Recording
Canada Ukraine Foundation
Canada-Ukraine Baturyn Archaeological Project, Ukraine
Canadian Cancer Society
Canadian Lemkos Association
Carleton Rukh
Chaban Ukrainian Dance Group, Thunder Bay
Christ the King Ukrainian Catholic Church, London
Community Care of St. Catharines & Thorold
Daily Bread Food Bank
Desna School of Dance
Dormition of the Mother of God Ukrainian Catholic Church,
Mississauga
Dzherelo - Children’s Rehabilitation Centre of Lviv
Exaltation of the Holy Cross Ukrainian Catholic Church, Thunder
Bay
Faye Peterson House, Thunder Bay
Fourth Wave International Organization of Ukrainian Communities -

London Abused Women’s Centre
London Pentecostal House of God
London Ukrainian Centre
McMaster Ukrainian Student Association, Hamilton
Meadow Woods Productions “Breaking Bread”
Nasha Kasha Radio Program
New Pathway Ukrainian News
North American Pysanky Exhibit, Kolomyia, Ukraine
Oakville Ridna Shkola
Olijnyk Studios Children’s Theatre
Ontarian Theatrical Project “The Mitten”
Ottawa Food Bank
Pam’yat: Intergenerational Trauma within the Ukrainian Canadian
Experience (Play)
Pantokrator Productions, “Our Shrine” (Film)
Plast, St. Catharines
Royal Military College of Canada (Honouring Canada’s Ukrainian
Veterans)
Sadochok Ukrainian Nursery School
Saint Rescue, Sudbury

15th Anniversary

Smoloskyp Trust

Hamilton Food Share

St. Andrew’s College, Winnipeg

Holy Cross Croatian Roman Catholic Church, Hamilton

St. Demetrius (Ukrainian Catholic) Development Corporation

Holy Cross Ukrainian Catholic Church, Barrie

St. Demetrius Women’s Circle

Holy Cross Ukrainian Catholic Church, Thunder Bay

St. Elias Church Heritage School of Dance and Song, Brampton

Holy Eucharist Ukrainian Catholic Church

St. George Ukrainian Orthodox Church, St. Catharines

Holy Spirit Ukrainian Catholic Church, Hamilton

St. George’s Ukrainian Catholic Church, Oshawa

Holy Spirit Ukrainian Saturday School, Hamilton

St. John the Baptist Ukrainian Catholic Shrine, Ottawa

Holy Trinity Ukrainian Orthodox Church, London

St. John the Baptist Ukrainian Orthodox Church, Oshawa

International Soccer Academy Ruta

St. John the Theologian Ukrainian Catholic Church, St. Catharines

Ivan Franko Homes for the Aged

St. Josaphat Catholic School

Josyf Cardinal Slypij Catholic School

St. Joseph’s Ukrainian Catholic Church, Oakville

Jr. Chaika Cultural & Educational Society, Hamilton

St. Mary’s Ukrainian Catholic Church, Niagara Falls

Knights of Columbus – Shashkevych Council, Hamilton

St. Mary’s Ukrainian Catholic Church, Sudbury

Knights of Columbus - Sheptytsky Council, Toronto
and S.A. Ukraina Toronto

St. Matthew Romanian Orthodox Church, Ottawa
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St. Michael the Archangel Ukrainian Catholic Church, Welland

DONATIONS, SPONSORSHIPS AND SCHOLARSHIPS
ПОЖЕРТВИ, СПОНСОРСЬКА ДОПОМОГА ТА СТИПЕНДІЇ
St. Moses & St. Katherine Coptic Orthodox Church

Ukrainian Dunai Dancers, St. Catharines

St. Nicholas Serbian Orthodox Church, Hamilton

Ukrainian Full Gospel Church

St. Nicholas Ukrainian Catholic Church

Ukrainian National Federation, National

St. Nicholas Ukrainian Catholic Church, Hamilton

Ukrainian National Federation, Toronto

St. Sofia Catholic School

Ukrainian National Federation, Ottawa-Gatineau Branch

St. Sofia School Council

Ukrainian National Federation, Sudbury Branch

St. Vladimir Institute

Ukrainian National Federation, Windsor Branch

St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral, Hamilton

Ukrainian Self Reliance League of Canada Convention

St. Vladimir Ukrainian Orthodox Cathedral, Windsor

Ukrainian Seniors, Sudbury

St. Volodymyr Ukrainian Catholic Church, Barrie

Ukrainian Sports Club “Karpaty”

St. Volodymyr Ukrainian Orthodox Church, Thunder Bay

Ukrainian War Veterans’ Association

Sts. Cyril and Methodius Ukrainian Catholic Church, St. Catharines

Ukrainian Women’s Organization of Canada, Hamilton

Sts. Vladimir and Olga Ukrainian Catholic Church, Windsor

Ukrainian Women’s Association of Canada, Hamilton

Taras Shevchenko Home for the Aged, Hamilton

Ukrainian Women’s Organization of Canada (OYK)

The Denise House in Oshawa

Ukrainian World Congress

The House of Prayer Pentecostal Church, London

Ukrainian Youth Association (SUM) - Camp Veselka

The Shevchenko Foundation - 8th KOBZAR Literary Awards

UNF Canada Ukraine Parliamentary Program

Toronto Vyshyvanka Day

UNF Foundation

Trident Fishing Club, St. Catharines

UNF Sudbury Ridna Shkola

Tyrsa Dance Group, Burlington

UNF West Toronto Ridna Shkola

UCU Helps Ukraine

UNF Windsor Ridna Shkola

Ukrainian Canadian Care Centre

United Ukrainian Charitable Trust

Ukrainian Canadian Congress, National
Ukrainian Canadian Congress, Toronto
Ukrainian Canadian Documentation Centre
Ukrainian Canadian Professional and Business Association of
Ottawa

2020 SCHOLARSHIPS - СТИПЕНДІЇ
Laura Pudlo - Wasyl Sytnyk Memorial Scholarship
Alexa Sochaniwsky - Eugene Roman Scholarship

Ukrainian Canadian Seniors Club, Hamilton

Oksana Kosarenko - Board Chair’s Scholarship

Ukrainian Canadian Social Services Inc. of Canada

Alexandra Holyk - New Pathway Fellowship

Ukrainian Canadian Social Services, Toronto
Ukrainian Canadian Women’s Council, Toronto
Ukrainian Catholic Church of the Holy Transfiguration, Thunder Bay

COMMUNITY LEADERSHIP AWARDS

Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto - Break for Jesus Camp

НАГОРОДИ ЗА ЛІДЕРСТВО ГРОМАДИ

Ukrainian Catholic University, Lviv, Ukraine

Mykyta Duvalko

Ukrainian Catholic Women’s League, St. Demetrius Branch

Max Fedchyshak

Ukrainian Catholic Women’s League, Sts. Peter and Paul Branch

Oksana Luczkiw

Ukrainian Catholic Women’s League of Canada

Anastasia Skrypnyk

Ukrainian Cooperative Nursery School (Svitlychka)

Katrina Zaraska
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE
Ukrainian Credit Union Limited’s (UCU) Audit Committee
conducts its activities in accordance with Section 125 of
the Credit Unions and Caisses Populaires Act 1994 (“Act”),
Regulations related to the Act and UCU’s by-laws. The Audit
Committee is responsible for reporting to the Board and
overseeing:
• The integrity of UCU’s financial statements and related
information, including the audited year end financial
statements
• UCU’s compliance with applicable legal and regulatory
requirements
• UCU’s compliance with its internal policies
• The independence and qualifications of nominees for the
Board of Directors
• The independence, qualifications and appointment of the
external auditors and internal auditors
• The performance of the internal and external auditors
• Enterprise Risk Management (ERM) activities in accordance
with the Financial Services Regulatory Authority of Ontario
(FSRAO) standards
• UCU management’s responsibility of reporting on internal
controls and the integrity and effectiveness of UCU’s internal
controls
The Audit Committee held fourteen meetings throughout the
year and fulfilled its mandate in the following manner:

| OPERATIONS
• Reviewed financial statements and variances to budget at
each regular meeting and made recommendations to the
Board of Directors for approval on a bi-monthly basis
• Reviewed management reports with respect to operations,
credit and branch activities, including anti-money laundering
and suspicious activities, capital, liquidity, interest rate risk,
credit compliance and delinquency updates
• Reviewed policies related to finance, commercial credit,
treasury, internal controls and enterprise risk management,
proposed changes there to, and made recommendations for
approval to the Board
• Ensured UCU compliance with policies and regulatory
requirements and the Business Continuity Plan and Disaster
Recovery Plan in particular
• Ensured implementation of best practices, security measures,
risk management, business continuity preparedness and
adherence to current regulations, particularly in light of the
risks related to COVID-19 such as cybersecurity, working from
home, health and safety of employees and members, and
potential for fraud
• Compared performance to standards and ensured financial
ratios were met
• Monitored for any changes to accounting procedures and
IFRS updates
• Monitored the adequacy of the organizational structure
with respect to the finance department

10
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• Monitored legal proceedings in which UCU may have been
involved.

| INTERNAL AUDIT
The Audit Committee contracted out the services for the Internal
Audit function to the PRA Group, an independent public firm of
Chartered Professional Accountants. At each Audit Committee
meeting a representative of the PRA Group presented results of
their internal audits and made recommendations accordingly.
In this regard, and based on their report the Audit Committee:
• Reviewed and approved the scope, plan and fees of the
internal audit
• Ensured internal auditor independence
• Examined the effectiveness of internal controls ensuing
compliance, by branch, with regulatory requirements
• Reviewed performance of branches in treasury, teller,
credit and systems functions
• Provided oversight and follow-up to management responses
to any issues raised by the internal auditor
• Reviewed the economic trends and emerging risks, assessing
potential risks to UCU, and especially cybersecurity issues
• Monitored the IT system implementations, upgrades and
policy changes.

| EXTERNAL AUDIT
• Reviewed the scope, plan and fees of the external audit
• Ensured external auditor independence
• Reviewed the external auditor’s management internal
control letter and management’s response
• Reviewed the year-end audited financial statements and
recommended for approval.
As a result of its work for 2020, the Audit Committee is of the
opinion that there are no extraordinary matters related to the
finances and operations of UCU which require special attention
or disclosure.
The Audit Committee would like to thank management, staff and
the Board of UCU for their full co-operation and contributions
made during the year.

Irena Fedchun, Audit Committee Chair
Myron Oleksyshyn, Member
Taras Rohatyn, Member
Dr. Natalia Lishchyna, Member
March 11, 2021

ЗВІТ АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ
Аудиторський Комітет Української Кредитової Спілки Лимитед
(«УКС») здійснює свою діяльність відповідно до розділу 125
Credit Unions and Caisses Populaires Act 1994 («Закон»), норм,
пов’язаних із Законом, та нормативів УКС. Аудиторський Комітет
відповідає за звітність перед Радою Директорів і контроль за:
• Вірністю фінансової звітності УКС та пов’язаної з
нею інформації, включно з аудитованою фінансовою
звітністю на кінець року
• Дотриманням УКС у своїй діяльності діючих правових
та нормативних вимог
• Дотриманням УКС у своїй діяльності внутрішніх правил та вимог
• Незалежністю і кваліфікацією кандидатів, номінованих до складу Ради Директорів
• Незалежністю, кваліфікацією і призначенням зовнішніх та внутрішніх аудиторів
• Діяльністю внутрішніх і зовнішніх аудиторів
• Діяльністю з управління ризиком підприємства (ERM)
відповідно до стандартів Регуляторного органу з фінансових послуг Онтаріо (FSRAO)
• Відповідальністю правління УКС за звітність з питань внутрішнього контролю та цілісності і ефективності системи внутрішнього контролю УКС.
Аудиторський Комітет відбув чотирнадцять засідань протягом
року і виконав свій мандат наступним чином:

| ОПЕРАЦІЙНІ ПИТАННЯ
• Розглядав фінансову звітність та відхилення від бюджету на регулярних засіданнях та виносив рекомендації для ухвалення Радою Директорів раз на два місяці
• Розглядав звіти правління з операційної діяльності,
кредитування та діяльності відділів, включно з діяльністю із запобігання відмиванню коштів та підозрілим
діям, капіталу, ліквідності, відсоткових ризиків, відповідності та прострочення за кредитами
• Розглядав правила, пов’язані з фінансами, комерційним кредитом, казначейством, внутрішнім контролем
і управлінням ризиком, та пропонував рекомендації до
них для ухвалення Радою Директорів
• Забезпечував відповідність діяльності УКС з правилами
і регулятивними вимогами та, зокрема, з Планом послідовності бізнесу та Планом аварійного відновлення
• Забезпечував втілення найкращих практик, заходів
безпеки, управління ризиком, готовності до безперервності бізнесу та дотримання поточних регулювань, зокрема з огляду на ризики, пов’язані з КОВІД-19, такі як
кібербезпека, робота вдома, здоров’я і безпека працівників та членів, та можливість шахрайства
• Порівнював діяльність УКС зі стандартами та слідкував за виконанням фінансових показників
• Моніторив зміни бухгалтерських процедур та оновлень
Miжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS)
• Моніторив відповідність організаційної структури
фінансового департаменту

• Моніторив юридичні процеси, з якими могла бути
пов’язана УКС.

| ВНУТРІШНІЙ АУДИТ
Аудиторський Комітет уклав контракт на послуги внутрішнього аудиту з PRA Group, незалежною публічною фірмою
Сертифікованих професійних бухгалтерів. На кожній зустрічі
Аудиторського Комітету представник PRA Group представляв
результати їх внутрішніх аудитів і робив відповідні рекомендації. В цьому плані і базуючись на їхньому звіті, Аудиторський Комітет:
• Розглядав та затверджував обсяг, план та плату за
внутрішній аудит
• Забезпечував незалежність внутрішнього аудитора
• Досліджував ефективність внутрішнього контролю,
забезпечивши відповідність регулятивним вимогам за
відділами
• Переглядав діяльність відділів у казначейських, касових, кредитових і системних функціях
• Забезпечував нагляд та подальші дії щодо реагування
керівництва на будь-які питання, порушені внутрішнім
аудитором
• Розглядав економічні тренди і ризики, які виникають;
оцінював потенційні ризики для УКС та особливо питання кібербезпеки
• Слідкував за впровадженням ІТ-системи, оновлень та
змін, пов’язаних з новою політикою.

| ЗОВНІШНІЙ АУДИТ
• Розглянув обсяг, план та плату за зовнішній аудит
• Забезпечив незалежність зовнішнього аудитора
• Розглянув лист зовнішнього аудитора до правління з
приводу внутрішнього контролю та відповідь правління
• Розглянув річну аудитовану фінансову звітність та
рекомендував її до затвердження.
В результаті роботи в 2020 році, Аудиторський Комітет
вважає, що немає надзвичайних питань, пов’язаних з
фінансами та операціями УКС, які вимагають особливої
уваги або розкриття.
Аудиторський Комітет хотів би подякувати правлінню,
працівникам та Раді Директорів УКС за їхню повну
співпрацю та внесок протягом року.

Ірина Федчун, голова Аудиторського Комітету
Мирон Олексишин, член
Тарас Рогатин, член
Др. Наталія Ліщина, член
11 березня 2021 р.
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Virtual meeting of Ukrainian World
Congress and UCU representatives to
discuss UWC roadmap. November 26, 2020.
UCU Board Chair Slawko Borys (far right),
and 1st Vice-Chair Dr.Natalia Lishchyna,
(middle) present matching $7,000
Giving Tuesday donation for Ukrainian
Canadian Congress to UCC National Fund
Development Manager Janine (Asya)
Kuzma. December 3, 2020.
UCU Director Michael Mychailyshyn and 1st Vice-Chair Dr. Natalia Lishchyna with
Shevchenko Foundation’s 2020 Kobzar Literary Award winner Laisha Rosnau (middle).
UCU is a proud longtime sponsor of this Canadian literary event. March 12, 2020.*
Ukraine-born psychologist
Yana Kreminska and
Montreal-born filmmaker
Adriana Luhovy with UCU
donation in support of their
mental health video series
“Coping with the effects of
COVID-19” which launched in
April 2020.

UCU Oshawa Loans Officer Irene Skrypnyk (right), presents donation to
Irene Jaworski in support of St. George Ukrainian Catholic Church Annual
Trivia Night held in Oshawa February 8, 2020.*

St. Nicholas Ukrainian School kolyada group carol visit at Etobicoke Branch.
January, 2020.*
UCU donation of
$4,000 for Covid
Personal Protective
Equipment for
Ukrainian Canadian
Care Centre.
June, 2020.
UCU 1st Vice Chair Dr. Natalia Lishchyna
(second from right), and UCU Director
and Chair of Donation Committee
Taras Rohatyn (right),
present the 2020 installment of UCU’s
$125,000 five-year pledge to Ukrainian
World Congress (UWC) President Paul
Grod (centre), UWC Vice President,
Fundraising, Dr. Yuriy Huculak and UWC
Executive Director Mariya Kupriyanova
(left). January 14, 2020.*

12
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Svitlana Sokyrka and Iryna
Davari of UCU Bloor West Branch
present donation to Nataliya
Halych, Principal of Nova Shkola
Ukrainian Saturday School.
January 3, 2020.*
UCU Board Secretary Jerry Pryshlak
(right) presents Malanka donation for
St. John Ukrainian Catholic Church in
St. Catharines to church treasurer
Dr. Alan (Oleh) Struk,
January 18, 2020.*
* Photo taken before COVID-19 pandemic

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITOR
ON THE SUMMARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
To the Members of
Ukrainian Credit Union Limited:

| Opinion
The summary consolidated financial statements, which comprise the summary consolidated
statement of financial position as at December 31, 2020, the summary consolidated statements
of comprehensive income, changes in members’ equity, and cash flows for the year then ended,
are derived from the audited consolidated financial statements of Ukrainian Credit Union Limited
as at December 31, 2020.
In our opinion, the accompanying summary consolidated financial statements are a fair summary
of the consolidated financial statements, in accordance with the criteria disclosed in Note 1 to
the summary consolidated financial statements.

| Summary Consolidated Financial Statements
The summary consolidated financial statements do not contain all the disclosures required
by International Financial Reporting Standards. Reading the summary consolidated financial
statements and the auditor’s report thereon, therefore, is not a substitute for reading the Credit
Union’s audited consolidated financial statements and the auditor’s report thereon.
The summary consolidated financial statements and the audited consolidated financial
statements do not reflect the effects of events that occurred subsequent to the date of our report
on the audited financial statements.

| The Audited Consolidated Financial Statements and Our Report Thereon
We expressed an unmodified audit opinion on those consolidated financial statements in our
report dated March 11, 2021.

| Management’s Responsibility For The Summary Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation of the summary consolidated financial
statements in accordance with the criteria disclosed in Note 1 to the summary consolidated
financial statements.

| Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on whether the summary consolidated financial
statements are a fair summary of the audited consolidated financial statements based on our
procedures, which were conducted in accordance with Canadian Auditing Standard (CAS) 810,
Engagements to Report on Summary Financial Statements.

Mississauga, Canada
March 11, 2021

Chartered Professional Accountants
Licensed Public Accountants
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UKRAINIAN CREDIT UNION LIMITED
Summary Consolidated Statement Of Financial Position
(in thousands) (в тисячах)

2020

December 31

31 грудня

Assets

Активи

Cash and cash equivalents

Грошові кошти і їх еквіваленти

Investments

Інвестиції

Loans to members

Позики членам

Corporate income taxes

Корпоративний податок на прибуток

Prepaid expenses and other

Передоплати та інше

Property and equipment

Нерухомість і обладнання

Intangible assets
Derivative financial instruments
Deferred income taxes

Відкладені податки на прибуток

$

10,270 $

2019

16,554

91,845

63,349

862,911

822,121

-

71

5,891

3,973

15,564

15,674

Нематеріальні активи

1,765

824

Деривативні фінансові інструменти

1,578

-

813

241

$

Liabilities

Пасиви

Liabilities to non-members
External borrowings

Заборгованість не-членам
Зовнішні запозичення

$

990,637 $ 922,807

- $

14,000

Accounts payable and accrued liabilities

Кредиторська заборгованість і накопичені пасиви

8,591

6,435

Lease liability

Заборгованість за угодами оренди

1,415

1,269

Secured borrowings

Забезпечені кредити

110,212

98,455

Corporate income taxes

Корпоративний податок на прибуток

522

-

Derivative financial instruments

Деривативні фінансові інструменти

-

438

120,740

120,597

805,971

749,601

4,201

4,162

930,912

874,360

Members’ deposits

Депозити членів

Shares

Уділи

Equity

Капітал

Shares

Уділи

1 7,1 1 5

7,481

Retained earnings

Нерозподілений прибуток

39,570

38,261

Contributed surplus

Внесений профіцит

5,734

5,734

Accumulated other comprehensive income (AOCI)

Накопичені інші види сукупного прибутку

(2,694)

(3,029)

59,725

48,447

$

Approved on behalf of the board:

Ухвалено Радою Директорів:

Slawko Borys
Chair

Славко Борис
Голова Ради Директорів
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Jerry Pryshlak
Secretary
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Ярослав Пришляк
Секретар

990,637 $ 922,807

UKRAINIAN CREDIT UNION LIMITED
Summary Consolidated Statement Of Comprehensive Income
(in thousands) (в тисячах)

Year ended December 31

Рік закінчений 31 грудня

Financial income

Фінансові доходи

Interest on loans
Other interest revenue

Financial expense

Interest on deposits
Other interest expense
Provision for impaired loans

Відсотки за позиками
Інші відсоткові доходи

Other income

Інші доходи

$ 32,827

33,441

34,337

12,013
2,068
2,008

12,130
2,381
356

16,089

14,867

17,352
3,547

19,470
2,271

20,899

21,741

11,195
2,037
1,713
2,097
883
671
241

10,451
1,869
1,757
1,994
988
738
115

18,837

17,912

700

Операційні витрати

Персонал та пов’язані з ним
Приміщення
Адміністративні та загальні
Обробка даних і транзакцій
Кампанії, пожертвування та реклама
Страхування
Внески до централі та нормативні оплати

Income before distributions and income taxes
Distributions to members
Income before income taxes

Дохід перед розподілом і податком на прибуток
Виплати членам
Прибуток до оподаткування

Income taxes
Current
Deferred

Податок на прибуток
Поточний
Відкладений

Net income

Чистий прибуток

Other comprehensive income (net of tax)
Items that will not be reclassified subsequently
to profit or loss
Remeasurement of net defined benefit liability

Інший сукупний прибуток (за вирахуванням податків)
Пункти, які не будуть згодом рекласифіковані в
прибуток або збиток
Переоцінка чистих визначених пенсійних
зобов’язань
Пункти, які можуть бути згодом рекласифіковані в
прибуток або збиток
Зміна нереалізованих доходів/(збитків) за свопами
Передача реалізованого доходу від інвестицій у
капітал в нерозподілений прибуток

Items that may subsequently be reclassified to
profit or loss
Change in unrealized gain/(loss) on swaps
Transfer of realized gain on dissolution of equity
investment to retained earnings

$ 32,741

Відсотки за депозитами
Інші відсоткові витрати
Резерв на знецінені позики

Фінансова маржа

Personnel and related
Occupancy
Administrative and general
Data and transaction processing
Promotion, donations and advertising
Insurance
League dues and regulatory assessments

2019

Фінансові витрати

Financial margin

Operating expenses

2020

Total other comprehensive income /(loss) for the year
Загальний інший сукупний прибуток /(збиток) за рік
Total comprehensive income for the year
Загальний сукупний прибуток за рік

$

1,510

2,062
(33)
2,029

3,829
(33)
3,796

661
(435)

729
(20)

226

709

1,803

3,087

(537)

(1,133)

872

(379)

-

(503)

335

(2,015)

2,138

$
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UKRAINIAN CREDIT UNION LIMITED
Summary Consolidated Statement Of Changes In Members’ Equity
(in thousands)

(в тисячах)

Year Ended December 31, 2020

Рік закінчений 31 грудня 2020

Balance at January 1, 2019

Баланс на 1 січня 2019

Net income

Чистий прибуток

-

Distributions to members

Виплати членам

-

Issue of investment shares

Випуск інвестиційних уділів

Retained
Earnings

Shares
$

7,454 $ 34,969

Contributed
Surplus
$

3,087
(298)

5,734

Total

AOCI
$

(1,014) $ 47,143

-

-

3,087

-

-

(298)

-

27

-

-

-

-

-

(1,133)

(1,133)

(379)

27

Інший сукупний прибуток:
Other comprehensive income:
Items that will not be reclassified Пункти, які не будуть згодом
рекласифіковані в прибуток
subsequently to profit or loss
або збиток
Remeasurement of net defined
benefit liability

Переоцінка чистих визначених
пенсійних зобов’язань

Items that will be reclassified
subsequently to profit or loss

Пункти, які будуть згодом
рекласифіковані в прибуток
або збиток

Change in unrealized loss on
swaps

Зміна нереалізованих збитків
за свопами

-

-

-

(379)

Reclass of cumulative realized
gain on dissolution of
investment

Рекласифікація кумулятивного
реалізованого доходу від
ліквідації інвестиції

-

503

-

(503)

Balance at December 31, 2019

Баланс на 31 грудня 2019

7,481

$ 38,261

Net income

Чистий прибуток

-

1,803

Distributions to members

Виплати членам

-

Issue of investment shares

Випуск інвестиційних уділів

$

$

(494)

5,734

$

-

(3,029) $ 48,447

-

-

1,803

-

-

(494)

-

9,634

9,634

-

-

-

-

-

(537)

(537)

-

-

-

872

872

Other comprehensive income: Інший сукупний прибуток:
Items that will not be reclassified Пункти, які не будуть згодом
рекласифіковані в прибуток
subsequently to profit or loss
або збиток
Remeasurement of net defined Переоцінка чистих визначених
пенсійних зобов’язань
benefit liability
Items that will be reclassified
subsequently to profit or loss

Пункти, які будуть згодом
рекласифіковані в прибуток
або збиток

Change in unrealized gain on
swaps

Зміна нереалізованих прибутків
за свопами

Balance at December 31, 2020 Баланс на 31 грудня 2020

$

17,115 $ 39,570
Уділи
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Збережені
Прибутки

$

5,734

Внесений
Профіцит

$

(2,694) $ 59,725

Накопичений
Інший
Сукупний
Прибуток

Загальна
Сума

UKRAINIAN CREDIT UNION LIMITED
Summary Consolidated Statement Of Cash Flows
(in thousands) (в тисячах)

Year ended December 31

Рік закінчений 31 грудня

(Decrease) increase in cash and cash equivalents

(Скорочення) ріст грошових коштів та їх еквівалентів

Operating Activities

Операційна діяльність

Interest received on loans
Interest on investments and other income received
Interest paid on deposits
Other interest paid
Payments to suppliers and employees
Income taxes paid
Changes in member activities:
Net increase in loans to members
Net increase in members’ deposits

Financing Activities

Decrease in external borrowings
Net proceeds from secured borrowings
Distributions to members
Special shares issued
Member shares issued

Investing Activities

(Increase) decrease in investments (net)
Purchase of property and equipment
Purchase of intangible assets

2020

Відсотки отримані за позиками
Відсотки з інвестицій та інші отримані прибутки
Відсотки сплачені за депозитами
Інші виплачені відсотки
Розрахунки з постачальниками і персоналом
Сплачені податки на прибуток
Зміни у діяльності членів:
Чисте збільшення позик членам
Чисте збільшення членських депозитів

Фінансова діяльність

Скорочення зовнішніх запозичень
Чисті надходження від забезпечених позик
Виплати членам
Випущені спеціальні уділи
Випущені членські уділи

Інвестиційна діяльність

Чистий (ріст) зменшення інвестицій
Придбання нерухомості та обладнання
Придбання нематеріальних активів

Net decrease in cash and cash equivalents

Чисте зменшення грошових коштів та їх
еквівалентів

Cash and cash equivalents
Beginning of year
End of year

Грошові кошти та їх еквіваленти
На початок року
На кінець року

$ 32,912

3,465
(12,689)
(2,068)
(17,925)
(262)

2019

$

32,610
3,711
(10,458)
(2,382)
(16,735)
(948)

(42,969)

(67,911)

57,046

64,630

17,510

2,517

(14,000)
11,757
(527)
9,636
37

(16,000)
8,363
(331)
31
34

6,903

(7,903)

(28,664)
(947)
(1,086)

5,945
(2,892)
(8)

(30,697)

3,045

(6,284)

(2,341)

16,554

$ 10,270

$

18,895
16,554

Basis Of Presentation (Note 1)
The summary consolidated financial statements are derived from the audited consolidated financial statements, prepared in accordance with
International Financial Reporting Standards (IFRS) as at December 31, 2020 and 2019 and for the years then ended.
The preparation of these summary consolidated financial statements requires management to determine the information that needs to be included
so that they are consistent in all material respects with, or represent a fair summary, of the audited consolidated financial statements.
Management prepared these summary consolidated financial statements using the following criteria:
a) The summary consolidated financial statements include a statement for each statement included in the audited consolidated financial statements;
b) Information in the summary consolidated financial statements agrees with the related information in the audited consolidated financial
statements;
c) Major subtotals, totals and comparative information from the audited consolidated financial statements are included; and
d) The summary consolidated financial statements contain the information from the audited consolidated financial statements dealing with matters
having a pervasive or otherwise significant effect on the summary consolidated financial statements.
In addition, a copy of the audited consolidated financial statements is available to any member, upon request, at any branch of the credit union.
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STAFF LIST
Akhtemiichuk, Andrii
Almer, Yana
Andrusiak, Jane
Arnautov, Andrii
Arora, Jaspreet Singh
Babiy, Lesya
Baran, Shanna
Basmat, Tetyana
Bat, Elena
Bat, Julia
Bilousova, Nataliia
Binczarowski, Marie
Boretska, Svitlana
Borys, Yaryna
Bosco, Helena
Burk, Tammie
Cap, Halyna
Chervonyi, Natalka
Chorna, Tetiana
Comtois, Diane
Culos, Richard
Dalgarno, Jennifer
Danko, Serhiy
Davari, Iryna
Demchenko, Susan
Diakunchak, Yuriy
Dlugosz, Irena
Dmytriak, Maria
Dzyubak, Olena
Eakin, Anthony
Eckert, Oksana
Esipu, Jessica
Felicitas Kattar, Joseph
Fert, Anna †
Fil, Myroslava
Goy, Lyudmyla
Grabovski, Victoria
Greenwood, Oksana
Hack Petersen, Christian W.
Hall, Kathy
Halych, Olena
Hancharyk, Myroslava
Hankowski, Anna
Harapyuk, Oksana
Harapyuk, Sofiya
Harbarets, Iryna
Hawryluk, Lydia
Huculak, Phyllis
Iashan, Nadiia
Iwanusiw, Oksana
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Jigota, Ludmila
Johnston, Denise
Kabanova, Valentyna
Kachor, Emilia
Kamenetska, Yaroslava
Kapeluch, Lubomira
Karman, Volodymyr
Kent-Dion, Samuel
Kiebalo, Iwona
Kolomoytsev, Vasyl
Komar, Tetyana
Konyeva, Yulia
Korniychuk, Olena
Koroliova, Tatiana
Krajinovic, Tomislav
Kravchenko, Volodymyr
Kruk, Brenda
Kubishyn, Mariya
Kuczuk, Anna
Kukhta, Lesia
Kyrychenko, Khrystyna
Larionova, Inna
Levus, Khrystyna
Litvinjuk, Kateryna
Litwinchuk, Roman
Lysko, Anna
Mamedova, Uliana
Marek, Olga
Martynenko, Olena
Maslej, Zofia
Matkowskyj, Kathy
Mazepa, Svitlana
McGonigal, Donna
McLeod, Joyce
Metulynsky, Hania
Miazek, Diana
Mlynko, Roman
Monteiro, Lucy
Mouralli, Mariia
Nasopoulos, Christ
Nazar, Taras
Okarynska, Inna
Olowianczyk, Teresa
Ozubko, Aleksandra
Palchynska, Zoriana
Pasternak, Volodymyr
Pavliv, Olena
Pers, Iryna
Petrunko, Lyudmyla
Petsenyuk, Inna

Pidzamecky, Sophia
Pidzamecky, Taras
Pisetska, Olga
Procio, Anna
Pyankova, Olena
Radojicic, Janko
Rajah, Daniel
Riazanov, Sergii
Roache, Wilfred
Robinson, Kira
Romanyshyn, Iryna
Rozanec, Andrew
Rudenko, Lana
Rudenko, Svitlana
Ryabchun, Nataliya
Rymar, Lina
Samila, Tatiana
Samotulka, Mercedes
Shakhova, Maryna
Shevchuk, Andriy
Shklyaruk, Liliya
Shypitsyn, Illia
Skrypnyk, Irene
Skrypnyk, Violetta
Slotyuk, Elena
Slyva, Olena
Sokol, Alla
Sokolik, Michael
Sokyrka, Svitlana
Sulypka, Mary
Sushytska, Valeriia
Sutherland, Bradley
Sydoruk, Oksana
Tom’yak, Liliya
Tovsta, Mariana
Trachuk, Galyna
Troscsak, Daniella
Tryguba, Liudmyla
Turalija, Zrinka
Tymchuk, Lyubov
Volynets, Oksana
Wasylyk, Anna
Wenglowski, Oksana
Yurchenko, Nina
Zabashta, Tetyana
Zaglyadina, Iryna
Zakharko, Olesya
Zienchuk, Elizabeth
Zienchuk, Michael
Ziganshina, Elmira

IN MEMORIAM
ВІЧНА ЇМ ПАМ’ЯТЬ
Apryshkina, Nataliya
Arden, Louba
Astrauskas, Natalie
Babenko, Maria 2019
Bachynsky, Maria
Bajus, Stefan
Baklan, Kostyantyn
Balausiak, Gertrud
Banach, Miroslawa
Baraniak, Zena
Barbe, Andrew
Beaudry, Joceline 2019
Benowiat, Joan
Bezruchak, Ivan
Bobyk-Sembay, Rose
Boddy, William Ihor
Bogacz, Julie
Boiko, Viktor
Bowyer, Patrick J.
Brei, Efrosinia
Brezden, Anna
Broadhead, Daria
Buijs, Daria
Bulchak, Alexandra
Burbela, Wasyl
Cassar, Irene
Cechosh, Petro
Chewchuk, Valentyna
Chomiak, Stepan
Chvets, Rev. Vladimir
Chyczij, Helen
Ciupka, Terry Walter
Czemerynski, Maria
Czetyrbok, Patricia Diane
Czupa, Miroslaw
Dabliz, Rami
Daciuk, Sophie
Dacko, Barbara
Desgrosseilliers, Marc
Diakun, Dennis
Diggins, Jean Carol
Dobrowolsky, Natalia
Dominick, Walter 2015
Dorosz, Peter 2018
Doszczyn, Martha
Doughty, James
Dowzhalko, Ludmila
Dubowski, Theresa Lee
Dudak, Pawel

Anna Fert
1961-2020
UCU Employee

William (Ihor) Boddy
1945-2020
Past Chair of UCU
Supervisory Committee

Eugene Yakovitch
1940-2020
Past So-Use UCU Director
& UCU So-Use Advisory
Committee Member

Christina Yarovenko-Ripley
1945-2020
Past UCU Employee

Tamara Tkaczuk
1960-2020
Past Director & Member
Supervisory Committee Ukrainian (St. Catharines)
Credit Union

Marianna Kuzma
1940-2020
Retired UCU Employee

Dudar, Mychajlo
Dutka, Irene
Dziadyk, Marie
Fedun, Ernest 2019
Fedyk, Katharina
Fert, Anna
Forster, William 2017
Garbowsky, Catherine
Geminiuc, Lawrence
Gerelus, Levinia
Gimon, Maria
Gonta, Stephen 2019
Gozdziewicz, Daniela
Grygoryuk, Klavdiya
Gryshchuk, Valentyna
Guran, Bohdan
Guzik, Jerzy
Halay, Nicholas
Haljkevic, Aleksandar
Haluschak, Olga 2016
Hanych, Christine
Haradyn, Sonia
Havrylyshyn, Dr. Oleh
Hawrylak, Brunhilde
Holditch, Yvonne
Holutiak, Nicholas
Hordienko, Eduard
Horlatsch, Sophia
Horoszko, Marianne
Huckalo, Alice
Huk, Anna
Humeniuk, Jerry
Humeniuk, Orest 2018
Humiski, David Anthony
Hundewsky, Anna
Husak, William
Husar, Daria
Ihnatiuk, Olga
Infuso, Eileen
Ivachko, Stefania
Iwachiw, Bohdan
Iwaniec, Parasia
Iwasjuk, John
Jakubczyk, Michael
Janowsky, Julia
Juskiw, Mychalina
Juzytsch, Nellie 2019
Kalistchuk, Anastazia
Kinal, Mychajlo

Kingsbury, Daniel
Kisil, Anna
Kit, Rose
Kitasz, Jan 2010
Kliszcz, Franciska
Kluczkowski, Bohdan
Kobelak, Cecylia
Kochanowsky, Aleksandra
Kokowska, Teresa
Kolotylo, Oleh 2019
Kondrat, Anna
Kondrat, William 2011
Kosie, Bill Gerry
Kosyk, Michael
Kowalsky, Alexandra
Krivtchoun, Mikolay
Krucko, Katarzyna
Kruk, Pauline
Krupey, John
Kryvonis, Andrew
Kuch, Walter
Kucherenko, Mary
Kulynych, Hanna
Kurylec, Maria
Kuzma, Marianna
Kuzyk, John
Lajkosz, Olga 2018
Lapko, Wasyl
Lapoussis, Vasiliki
Lebedynsky, Michael 2016
Lelyk, Lydia
Lepki, Regina
Lunyk, Stefan
Lychacz, Marta
Lykow, Peter
Lytwyn, Vera
Maksym, Pelagia
Maksymjuk, William
Malitsky, Ivan
Mardon, Christine
Marinucci, Antonio
Martyn, Eva
Martyn, Patricia
Matys, Robert
Mazurenko, Ella
Melnichuk, Alexander
Melnyk, Boris
Michalecki, Stefan 2014
Mikula, Svitlana

Mokrzycki, Daria
Sidoruk, Borys
Mokrzycki, Wladyslaw
Sitnik, Taisa
Morneau, James
Skirko, Sonia
Musytschuk, Vladimir
Skorupsky, Maria
Mychaskiw, Irene 2015*
Slusarczyk, Joseph
Myhal, Helen
Smith, Donald
Mykytyn, Anna
Smith, Jane
Mykytyshyn, John
Soja, Natalie
Nastor, Robert David
Sokolowsky, Sophie
Nesbitt, Daniel Robert
Sowa, Maria 2015
Neves, Davy
Sportun, Ileen 2017
Nowosiadly, Pearl
Srdic, Mane
Ohienko, Alex
Stanko, Steve
Oleniach, Maria
Stasiw, Maria 2019
Onyskiw, Steve
Stefaniuk, Vera
Ostapa, Maria
Stek, Paulina
Ostapchuk, John
Stojkovic, Slavica
Ostaptchouk, Maria
Stolyarchuk, Vitaliy
Palinska, Hanna 2019
Swerbywus, Peter
Pawluk, Michael
Swyntuch, Mykola
Petit, France
Sybydlo, Stefania
Petit, Janina Maria
Sydorskyy, Yaroslav
Petryshyn, Walter
Synyshyn, Irene
Pochodyniak, Joseph
Syroid, Mary
Pohoreski, Anton
Tartaglia, Grace
Pokletar, Victoria
Tchaban, Alexandra
Popadiuk, Katherine
Thomson, Stella
Popiel, Zofia
Tkachuk, Tamara
Protsenko, Lenora
Trofimenko, Martha
Prytulak, Morris
Trofymowych, Lillian
Rakowsky, Walter 2019
Tuchaj, Zenon
Rewa, Tetiana
Valcoff, Jean 2019
Rusyniak, Roman
Veen, Wendy Elise
Rybcak, Adam
Venga, Janet Teresa
Ryborecki, Jozef
Vidakovic, Josip
Rysyk, Romko
Wenglowski, Michael
Savage, Anna
Weshnak, Leon 2018
Savoie, Joseph Lorenzo
Wojtow, Jozef
Schepansky, Anastasia 2019 Woychyshyn, Eugene
Schepansky, Mirosia
Yakovitch, Eugene
Schindler, Josef
Yarovenko-Ripley, Christina
Scripa, Antonia
Yawney, Walter
Semchishin, Larisa
Young, Mary
Semtchouk, Rev. Anton
Yovorsky, Olive
Shabotynsky, Mary
Zariczniak, Peter
Shchavinskyy, Stepan
Zawerbny, Emil
Shemluck Michael
Zhyharev, Valeriy
Shtuka, Alex
* Past UCU Employee
Shuper, Olga
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Bloor West Village Branch + ATM
Manager: Volodymyr Karman
2397 Bloor St. W., Toronto
416.762.6961 x138

St. Catharines Branch + ATM
Manager: Vlad Pasternak
118 Niagara St., St. Catharines
905.684.5062 x280

Etobicoke Branch + ATM
Manager: Svitlana Mazepa
225 The East Mall, Etobicoke
416.233.1254 x225

St. Demetrius Branch + ATM
Manager: Lubomira Kapeluch
135 La Rose Ave., Etobicoke
416.246.1651 x291

Hamilton Branch + ATM
Manager: Vlad Pasternak
1252 Barton St. East, Hamilton
905.545.1910 x328

Sudbury Branch + ATM
Manager: Kathy Hall
532 Kathleen St., Sudbury
705.674.1055 x271

London Branch
Manager: Natalia Chervonyi
247 Adelaide St. S., London
519.649.1671 x346

Thunder Bay Branch + ATM
Manager: Oksana Harapyuk
697 Red River Rd., Thunder Bay
807.622.9796 x261

Mississauga Branch + ATM
Manager: Marie Binczarowski
3635 Cawthra Rd., Mississauga
905.272.0468 x331

Windsor Branch + ATM
Manager: Rick Culos
1275 Walker Rd. Unit 1A, Windsor
519.256.2955 x251

North York/Vaughan Branch + ATM
Manager: Tatiana Koroliova
1600 Steeles Ave. West, Concord, ON
416.225.0032 x351

Wealth Strategies Group + ATM
Manager: Michael Zienchuk
2265 Bloor St. W., Toronto
416.763.5575 x153

Oshawa Branch + ATM
Manager: Lidia Hawryluk
245 King St. Unit 2, Oshawa
905.571.4777 x360

Service Point Oakville – ATM only
300 River Oaks Blvd. E., Oakville
(в українській церкві Св. Йосипа)

Ottawa Branch + ATM
Manager: Khrystyna Levus
476 Holland Ave., Ottawa
613.288.0206

Service Point South Etobicoke – ATM only
145 Evans Ave., Etobicoke (UNF hall)
416.922.2797

Call Centre
416.922.4407 | 800.461.0777
Website
ukrainiancu.com | ucublu.com | ucubiz.com

follow UCUYKC

