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Report of the Board of Directors and Management for 2020
Dear Members,

By any measure, 2020 was the most extraordinary year we have ever reported on. Everyone 
faced difficult personal challenges associated with the global pandemic and its varying stages of             
lockdown as well as the resulting economic recession. Watching events unfold throughout the year, 
the credit union focused on what we could do to serve our members. It is remarkable how much 
we accomplished not only in terms of financial performance but also in our dedication to help the 
credit union’s members and community. Most noteworthy were, granting moratoriums on loan 
payments, facilitating businesses and organizations to obtain SBA Paycheck Protection Loans,           
reducing or eliminating service fees, and distributing to not-for-profit organizations grants ob-
tained from the Federal Home Loan Bank. In addition, unlike other banks and credit unions who 
closed their doors and attempted to serve members from parking lots and walk-up facilities, we 
kept all of our departments open to members while following health and safety protocols to keep 
members and employees safe. A big thank you goes out to all of our employees for their hard work 
and attention to the needs of our members during these trying times. Their work schedules were 
condensed into fewer but certainly more intense hours of operation. And, as if the effects of the 
pandemic were not enough, during December, the credit union and its main office employees 
were temporarily moved to the Selfreliance Association’s building due to the devastating fire at the 
Middle Collegiate Church on 2nd Avenue.  

Financial Highlights 

Even with the drastic fall in interest rates, we remained true to our co-operative values of offering 
our members deposit rates significantly higher than other financial institutions and very competi-
tive borrowing rates. As a result, our net interest income fell by over $4 million. Asset growth was 
strong at $66.8 million or 4.8%. At year-end total deposits and total loans were $1,215,027,972 and 
$664,484,402, respectively. The Credit Union ended the year with equity capital of $237,804,169 
which is 16.34% of assets, significantly above the regulatory definition of well capitalized of 
7.0%. The assets of the New York Self Reliance Foundation were $4,889,451 at the end of 2020.                         
The foundation along with the credit union collectively contributed over $950,000 to youth,             
cultural, educational, religious and charitable organizations during 2020.

Seventy Years of Service
In 2021 we will celebrate the 70th anniversary of the credit union. On May 19, 1951, 37 members 
of the Selfreliance Association of American Ukrainians deposited $314.25 becoming members of 
the newly founded credit union. The chartering of Self Reliance New York Federal Credit Union 
as the first Ukrainian-American credit union represented a revival or perhaps a continuation of 
the Ukrainian credit union movement liquidated in Ukraine by the Soviet regime in 1944. In               
celebrating our 70th anniversary we pay tribute to our founders for their vision and understanding 
of the importance of the credit union as an economic base to promote the financial well-being of 
its members and the community. 

Acknowledgements
To our members, we loudly say thank you! Thank you for your patience and understanding       
during this challenging year and for putting your trust in us. To our management and staff, we 
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and committee members we express our appreciation for your dedication and commitment to the 
stewardship of the credit union.
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Шановні Члени Кредитівки,

Безумовно, 2020 рік був найбільш неординарним. Кожен з нас зіткнувся із нелегкими 
особистими труднощами пов’язаними з карантином та глобальною пандемією у різних її 
проявах, що спричинило до економічного спаду. Кредитівка зосередилась на тому, що ми 
можемо зробити для оптимального та безпечного обслуговування наших членів. Приєм-
но відзначити, як багато ми досягли не тільки з точки зору фінансових показників, але й 
стали у допомозі членам Кредитівки та громаді вцілому. Найбільш вартими уваги є надан-
ня мораторію на виплату позик, сприяння бізнесу та організаціям в отриманні кредитів 
на SBA Paycheck Protection Program, зниження або скасування оплати за послуги, а також 
допомога в отриманні фінансової підтримки для благодійних організацій від Federal Home 
Loan Bank. Більше того, на відміну від інших банків та кредитових кооператив, які були за-
чиненими чи намагалися обслуговувати членів з тимчасово облаштованих місць, всі наші 
відділи продовжували свою роботу, дотримуючись протоколів охорони праці, для захисту 
членів та працівників Кредитівки. Велика подяка усім нашим працівникам за їх старанну 
працю та безперервну увагу до потреб наших членів у ці важкі часи. Хоча години праці 
були скорочені, проте навантаження було не менш інтенсивним. На додаток до наслідків 
пандемії на долю Кредитівки випало ще одне випробування. В грудні, внаслідок руйнівної 
пожежі в сусідній церкві на 2й Авеню, головний офіс Кредитівки був вимушений тимчасо-
во працювати у будинку Товариства Самопоміч на 98й 2а Авеню. Всі працівники продов-
жували забезпечувати безперервну роботу та обслуговування наших членів.
Фінансові підсумки                                                              
Навіть при різкому падінні ринкових відсоткових ставок, ми залишались вірними нашому 
кооперативному гаслу пропонуючи своїм членам депозитні ставки значно вищі ніж інші 
фінансові установи, та дуже конкурентні відсотки на позички. Як результат, наш чистий 
дохід знизився більше ніж на 4 мільйони дол.. Зростання активів було значним – 66.8 
мільйонів дол., або 4.8%. На кінець року загальна сума депозитів та позичок становила 
1,215,027,972 дол. та 664,484,402 дол. відповідно. Кредитова кооператива закінчила рік із 
власним капіталом в 237,804,169 дол., що становить 16.3% активів, та значно перевищує 
рівень  капіталізації в 7.0%. На кінець 2020 року активи нашої Фундації склали 4,889,451 
дол.. Протягом 2020 року Фундація спільно з Кредитівкою пожертвувала понад 950,000 дол. 
для молодіжних, культурних, освітніх, релігійних та благодійних організацій.
Сімдесять років служінню громаді  
У 2021 році Кредитівка святкуватиме  своє 70-річчя. 19 травня 1951 р. 37 членів Товариства 
Американських-Українців Самопоміч внесли 314.25 дол., ставши членами новоствореної 
кредитової кооперативи. Заснування Федеральної Кредитової Кооперативи Самопоміч в 
Нью-Йорку, як першої українсько-американської кредитової кооперативи представляло 
собою відродження або продовження українського кооперативного руху, ліквідованого в 
Україні радянським режимом в 1944 році. Відзначаючи своє 70-ліття заснування Кредитівки, 
ми віддаємо належне нашим піонерам за їх уявлення та розуміння важливості створення 
кредитової кооперативи, як економічної бази для сприяння фінансового добробуту її 
членів та громади.
Подяка
Висловлюємо щиру подяку нашим членам! Дякуємо за довіру до нас, за ваше терпіння та 
розуміння протягом цього складного року. Нашому керівництву та працівникам ми вдячні 
за наполегливу працю та увагу до потреб наших членів. А нашим директорам та членам 
комітетів ми висловлюємо подяку за вашу плідну працю та відданість Кредитівці.

Катерина Попович         Богдан Курчак           Марко Бах              Орест Темницький
Голова Ради             Президент                  Скарбник               Фінансовий Референт 
Директорів                     

 

Звіт Дирекції та Управи за 2020 рік
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БАЛАНСИ НА 31 ГРУДНЯ 2020 і 2019 рр.
BALANCE SHEET – DECEMBER 31, 2020 and 2019                             

AКТИВИ        2020        2019 ASSETS
Готівка і коротко 
термінові депозити $425,177,222 $281,078,610 Cash and Cash Equivalents
Позички членам 664,484,402 691,728,995 Loans to Members
Резерви на можливі 
втрати на позичках (4,979,214) (4,468,930)

Reserves for Possible  
Loan Losses

Інвестиції 356,166,214 404,699,531 Investments
Належні відсотки від 
інвестицій і позичок 2,978,802 3,908,015

Accrued Interest on 
Investments and Loans

Земля, будинок і   
бюрові устаткування 940,758 1,192,232 Premises & Equipment, net
NCUA Фонд 
забезпечення 9,305,391 8,886,313 NCUA Insurance Deposit

Інші aктиви 1,177,566 1,474,464 Other Assets
РАЗОМ АКТИВИ $1,455,251,141 $1,388,499,230 TOTAL ASSETS

ПАСИВИ І 
ЧЛЕНСЬКІ УДІЛИ

LIABILITIES AND 
SHAREHOLDERS’ EQUITY

ПАСИВИ LIABILITIES
Нараховані дивіденди 
за 4–й квартал $21,047 $68,972

Dividends Payable for the 
4th quarter

Різні зобов’язання 1,124,435 864,233 Other Liabilities

РАЗОМ ПАСИВИ $1,145,482 $933,205 TOTAL LIABILITIES
ВЛАСНІСТЬ 
УДІЛОВЦІВ SHAREHOLDERS’ EQUITY

Уділи $1,215,027,972 $1,153,600,730 Shares
Статутова резерва 10,000,000 10,000,000 Statutory Reserves
Нездійснені ринкові 
прибутки (витрати) 1,273,518 (49,814)

Unrealized Market
Gains (Losses)

Нерозподілений 
прибуток 227,804,169 224,015,109 Undivided Earnings
РАЗОМ $1,454,105,659 $1,387,566,025 TOTAL
РАЗОМ ПАСИВИ 
І ВЛАСНІСТЬ 
УДІЛОВЦІВ $1,455,251,141 $1,388,499,230

TOTAL LIABILITIES AND 
SHAREHOLDERS’ EQUITY
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ЗВІТ ПРИБУТКІВ ТА ВИДАТКІВ ЗА 2020 і 2019 рр.
ЗАКІНЧУЮЧИ 31 ГРУДНЯ

STATEMENT OF INCOME AND EXPENSE FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2020 and 2019

ПРИБУТКИ   2020 2019 INCOME
Відсотки від позичок $29,120,593 $30,937,587 Interest on Loans
Biдсотки від інвестицій 6,918,955 12,600,824 Interest on Investments
Інші прибутки 861,757 652,053 Other Income
РАЗОМ ПРИБУТКИ $36,901,305 $44,190,464 TOTAL INCOME
ВИДАТКИ EXPENSES
Платні працівників $3,341,507 $3,238,043 Employee Compensation
Забезпечення працівників 1,622,224 1,620,681 Employee Benefits
Подорожі та конференції 7,651 16,509 Travel and Conferences
Вклади до асоціації 88,396 86,269 Association Dues
Кошти приміщення 640,063 644,000 Office Occupancy
Бюрові видатки 1,634,029 1,523,570 Office Operations
Громадські і виховні пожертви, 
громадські зв’язки і реклама 743,559 1,155,418

Community, Promotional 
and Education

Професійні послуги 229,748 201,371 Professional Services
Обслуговування позичок 404,583 375,687 Loan Servicing Expense
Резерви на сумнівні позички 512,995 172,074 Provision for Loan Losses
Забезпечення членів 112,524 157,610 Members Insurance
Державний контроль 378,309 358,299 Fed. Supervision & Exam.
Річні та інші збори 8,032 26,530 Annual & Other Meetings
Інші видатки 101,291 85,427 Other Expense
РАЗОМ ВИДАТКИ $9,824,911 $9,661,488 TOTAL EXPENSES

Чистий прибуток перед 
дивідендою $27,076,394 $34,528,976

Net Income before 
Dividends

Виплачені дивіденди $23,287,333 $26,300,019 Dividends Paid

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК $3,789,061 $8,228,957 NET INCOME


