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Mission Statement

The mission of Carpathia Credit Union, as a Ukrainian Canadian  
financial institution, is: 

“To achieve excellence in providing financial services  
in a manner that is beneficial to our members  
and community.”

Ствердження місії

Метою Ощадно-Кредитової Спілки “Карпатія”,  
як українсько-канадської фінансової установи, є:

“Досягти досконалості у наданні  
фінансових послуг таким чином,  
що є вигідним для наших членів  
та громади.”

Vision Statement

The financial institution of choice for 
Manitoba’s Ukrainian community.

Візія на майбутнє

Бути фінансовим закладом який 
вибирає yкраїнська громада 
Манітоби.



Table of Contents

Mission & Vision Statements 2

President’s Message 4-7

Chief Executive Officer’s Message 8-11

Auditor’s Report 12-17

Our Team  18

Board of Directors & Senior Management 19

2015 Community Support 20-21

Growth Charts 22-23

Our Locations 24



Annual Report  |  4

President’s Message

It is my pleasure to present the President’s Report on behalf of Carpathia 
Credit Union. As we enter our 76th year, we are pleased to have surpassed  
$432 million in assets. This represents an increase of 5% over 2014.  
We are declaring a net income of over $1.9 million for the year ending 
September 30, 2015. Our financial position continues to be strong.

Our Grant Avenue branch has 
proven to be very successful. 
Our beautiful new facility is 
providing excellent service to 
our members living in South 
Winnipeg, and is attracting new 
members from across the city. 
We have recently completed our 
extensive refurbishment of our 
Main Street branch. The upgrading 
of our oldest branch will enable 
our staff to provide professional 
comprehensive service to our 
members. We have also recently 
refurbished the corporate office  
on the third floor of our  

Main Street building. The entire 
floor was redesigned to meet our 
present growing needs.

The Board of Directors is committed 
to growth and expansion in order 
that our members can better be 
served. We are pleased to announce 
that we will be opening a fifth branch 
in 2016 in the north eastern part  
of Winnipeg. This facility will be 
located at 850 Regent Avenue.  
We eagerly await our new addition 
for the summer of 2016. These  
are truly very exciting times  
for Carpathia Credit Union.

Our mandate requires that we 
maintain a strong presence  

in our Ukrainian  
community.



Carpathia Credit Union  
will continue to grow and 
flourish. We do however 
require your assistance and 
support. Thank you for your 
continued loyalty. We will 
continue to strive to exceed 
your financial expectations.

I am now completing my fourth 
and final year as President of 
Carpathia Credit Union, and am 
also completing my ninth and  
final year of this term. The past  

nine years have been an absolute 
delight and pleasure. I am grateful 
to the Management and Staff of 
Carpathia Credit Union for their 
dedication and energy. I am also 
grateful to you, our members,  
for the trust and confidence  
which you have placed in us.

I would like to thank my wife 
Patrusia, our daughter Andrea, 
and our son Ivas for understanding 
for the complexities of the time 
requirement to sit as a Board 
Member and as President of 
Carpathia Credit Union.

Once again, thank you for your 
cooperation and support.

Respectfully, 
Taras R. Babick, M.D.

Our mandate requires that  
we maintain a strong presence  
in our Ukrainian community.  
The Community Support 
Committee of the Board of 
Directors continues to review 
applications for financial support 
from our member organizations. 
The Board of Directors was 
pleased to award financial 
assistance in excess of $68,000 
for the year ending September 
30, 2015. The Board of Directors 
realizes the importance of the 
work of our member organizations, 
many of which are managed by 
volunteers. We will continue to 
support our Ukrainian community 
in its endeavours.

Earlier this year we were delighted 
to share with you our exciting 
news of our financial commitment 
to Lubov SSMI Foundation in 
support of the refurbishment 
and expansion of Holy Family 
Home. Carpathia Credit Union has 
assumed a significant role in this 

historic growth. We have made this 
commitment of $500,000 in the 
name of our present members  
and our founding pioneers alike.

The Board of Directors is also 
sensitive to the plight of the  
citizens of Ukraine during this  
time of war in that country.  
Our Board has pledged $30,000 to 
be given to support the Prosthetic 
Limb Program and also the Rehab 
Retreat Program, which is a 
program which helps families  
to deal with the aftermath of  
post-traumatic stress disorder.  
This funding has been sent to the 
Canada Ukraine Foundation for 
distribution in Ukraine.
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Повідомлення президента

Мені дуже приємно представити доповідь Президента від імені кредитної 
спілки Карпатія. Починаючи наш 76-ий рік, ми раді повідомити що 
перевищили $432 млн в активах. Це являє собою збільшення на 5% 
порівняно з 2014 роком.  Ми декларуемо дохід понад $1,9 млн за рік, що 
закінчився 30 вересня 2015. Наше фінансове становище як і раніше міцне.

Наша філія Грант-авеню 
виявилася дуже успішною. 
Наш прекрасний новий об’єкт 
надає відмінний сервіс для 
наших членів, що проживають в 
Південному Вінніпезі, і залучає 
нових членів  по всьому місту. 
Нещодавно ми завершили 
велику реконструкцію нашої 
Меін Стріт філії. Модернізація 
нашої найстарішої філії 
дозволить нашим співробітникам 
забезпечити професійну 
комплексну послугу для наших 
членів. Ми також нещодавно 
відремонтували корпоративний 

офіс на третьому поверсі  
нашої будівлі на Меін Стріт.  
Весь поверх був перероблений,  
щоб задовольнити наші нинішні 
зростаючі потреби.

Рада Директорів прагне до 
зростання і розширення для 
того, щоб наші члени отримали 
найкращі послуги. Ми раді 
повідомити, що ми будемо 
відкривати п’яту філію в 2016 
році в північно-східній частині 
міста Вінніпег. Цей об’єкт буде 
розташований на 850 Regent 
Avenue. Ми з нетерпінням чекаємо 

Наш мандат вимагає, щоб 
ми підтримували сильну 

присутність в нашій 
українській  

громаді.



Кредитна спілка Карпатія 
буде продовжувати рости 
і процвітати. Про те нам 
потрібна Ваша допомога 
та підтримка. Дякуємо за 
вашу незмінну відданість. 
Ми і надалі будемо 
прагнути перевершити ваші 
фінансові очікування.

Я зараз закінчую четвертий і 
останній рік в якості президента 
кредитної спілки Карпатія, і я 
також завершую свій дев’ятий і  

останній рік цього терміна. 
В останні дев’ять років були 
абсолютною насолодою і 
задоволенням. Я вдячний 
керівництву і співробітникам 
кредитної спілки Карпатія за 
їх самовідданість та енергію. 
Я також вдячний Вам, нашим 
членам, за довіру і впевненість, 
яку ви надали нам.

Я хотів би подякувати моїй 
дружині Патруші, нашій донці 
Андреа і нашому сину Івасю за 
розуміння складнощів з вимогою 
часу, щоб бути в якості члена 
правління і в якості президента 
кредитної спілки Карпатія.

Ще раз, дякую за співпрацю  
і підтримку.

З повагою, 
Тарас Бабух,  
доктор медичних наук

нашого нового доповнення 
в літку 2016. Це дійсно дуже 
захоплюючий час для кредитної 
спілки Карпатія.

Наш мандат вимагає, щоб ми 
підтримували сильну присутність 
в нашій українській громаді. 
Комітет Підтримка Спільноти в 
нашій Раді директорів продовжує 
розглядати заявки на отримання 
фінансової підтримки від  
наших членів-організацій.  
Рада директорів рада оголосити 
про надану фінансову домопогу 
в обсязі понад $68 000 за рік, що 
закінчився 30 вересня 2015. Рада 
директорів розуміє важливість 
роботи наших членів-організацій, 
багато з яких існують завдяки 
добровільцям. Ми будемо 
продовжувати підтримувати 
нашу українську громаду в ї ї 
починаннях.

Раніше цього року ми були раді 
поділитися з Вами нашими 
цікавими новинами про 
фінансову підтримку фундації 
Любов у справі реконструкції 
та розширення Дому Присвятої 

Родини. Кредитна спілка 
Карпатія взяла на себе важливу 
роль у цьому історичному 
зростанні. Ми виконали це 
зобов’язання в розмірі $500,000 
від імені наших нинішніх членів  
та засновників.

Рада директорів також чутлива 
до становища громадян України 
в цей час війни в цій країні. 
Наша Рада пообіцяла виділити 
$30,000 на підтримку програми 
протезування кінцівок, а також 
програми реабілітації, яка 
допомагає сім’ям впоратися з 
наслідками посттравматичного 
стресового розладу. Це 
фінансування було спрямовано до 
Канадсько-Української фундації 
для поширення в Україні.
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Chief Executive Officer’s Message

As the Chief Executive Officer, I once again have 
the honour and privilege to report to the members 
of Carpathia Credit Union for the year ending 
September 30, 2015. 

The growth rate of the credit union’s assets this year was 
lower than last year, going from $412 million and reaching 
$432 million by September 30th. For the year Carpathia 
Credit Union’s assets increased by 5%. The deposits of 
the credit union’s members grew in total by $18.7 million, 
ending the year at $406 million. With the continuation of 
low interest rates, member deposit growth was limited 
and was the lowest recorded in the last ten years. 

Loan growth during the 2015 year was in excess of $22 
million or 6%. The credit union’s total commercial loans 
grew by 5% while the credit union’s total consumer loans 
grew by 8%. As has been the case over the last few years 
the consumer loan growth was strongest in residential 
mortgages. Commercial loan growth remains strong 

in the mortgage area as a result of the financing or 
refinancing of commercial members’ projects and 
developments. 

Carpathia welcomed 315 new members and 225 
associates during 2015. In terms of the associate status, 
which was introduced in 2003, Carpathia Credit Union 
had 1,330 associates as at September 30, 2015. Associate 
loans outstanding as at September 30, 2015 comprised 
25% of total loans outstanding (23% in 2014), while 
associate deposits remained at 13% of total deposits 
payable (13% in 2014). Income earned from associates 
of the credit union was equal to 21% of the total income 
earned by the credit union in 2015. This was equal to the 
total income earned from associates in 2014.



Based on the 2015 financial results 
the Board of Directors declared 
a patronage refund of $300,000 
which will be paid out entirely 
in early 2016. Carpathia Credit 
Union’s Member Equity Plan has 
distributed to the membership 
almost $10.5 million in patronage 
awards since its inception. Unlike 
other credit unions Carpathia no 
longer retains a portion of the 
annual patronage refund and as 
result of this the members have 
had the benefit of truly receiving the 
entire $10.5 million amount. This 
year’s patronage refund equates 

to a 5 basis point interest bonus on 
all deposit interest earned during 
the year along with a 5 basis point 
interest rebate on all loan interest 
paid during the year.

Recently we announced that 
Carpathia’s branch network will 
be increasing with the summer 
2016 opening of our newest branch 
at 850 Regent Avenue. This new 
branch will be the credit union’s 
fifth and will be serving our 
members who reside in the eastern 
most part of the city. 

In conclusion, I would like to 
personally thank our members 
for their continued support and 
loyalty to our credit union over the 
last year, our Board of Directors 
for their support and guidance 
throughout the year, and our 
staff for their commitment and 
dedication in serving our members. 

The credit union’s operating 
income decreased by 2% over the 
previous year due to an increase 
in operating expenses. The loan 
growth experienced by the credit 
union resulted in loan interest 
income increasing by $525,000 
while the credit union’s investment 
income decreased by $172,000. 
Total interest paid for members’ 
deposits increased by 2% or 
$160,000. Total operating expenses 
for the year increased by 10%. This 
increase was related to higher 
Personnel, Administrative, and 
Occupancy expenses. Personnel 
expenses increased by 11% as 
a result of an increase in salary 
expenses due to addition staff 
being added during the year along 
with an increase in staff training 
and education expense. Last year 
the Board and Senior Management 
reviewed the credit union’s 5 year 
plan and made a commitment 

to invest in staff and training 
that would provide value to our 
members and strengthen their 
financial well-being. The increase 
in Administrative expenses was the 
result of increases in advertising 
and promotion, community 
support, and an investment in 
member/associate services. 
Finally, the increase in Occupancy 
expenses was related to the 
recently completed renovations 
to the Main Street building 
which has resulted in a 
better utilization of 
office space.

Carpathia welcomed  
315 new members  
and 225 associates  

during 2015.
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Звіт Головного 
Виконавчого Директора

Як головний виконавчий директор, я ще 
раз маю честь і привілей звітувати перед 
членам кредитної спілки “Карпатія” за рік, 
що закінчився 30 вересня 2015.

Темпи зростання активів кредитної спілки в цьому  
році були менше ніж у минулому році, починаючи  
від $ 412 млн і досягнувши $ 432 млн до 30 вересня.  
За рік активи кредитної спілки “Карпатія” збільшилися 
на 5%. Депозити членів кредитної спілки виросли 
в цілому на $ 18,7 млн, завершивши рік в $ 406 млн. 
При збережені низьких процентних ставок, рівень 
зростання депозитів був дуже обмежений і виявився 
найнижчим зареєстрованним за останні десять років.

Ріст кредитування протягом 2015 року склав 
більше $22 млн або 6%. Всього комерційні кредити 
Кредитної спілки зросли на 5%, коли всього споживчі 
кредити кредитової спілки виросли на 8%. Як це 
було у випадку протягом останніх декількох років 
зростання споживчих кредитів було найсильнішим 
у житловому кредитуванні. Зростання комерційних 

кредитів залишається сильним в іпотечній області 
і є результатом фінансування або рефінансування 
комерційних проектів і розробок.

“Карпатія” привітала 315 нових членів і 225 
асоційованих членів на протязі 2015 року.  
Стосовно асоційованого членства, якe було введено 
у 2003 році, кредитова спілка Карпатія має 1330 
асоційованих членів станом на 30- те вересня 2015 
року. Кредити асоційованим членам станом на 30 
вересня 2015 року складають 25% всіх виданих позик 
(23% в 2014 році), в той час коли асоційовані депозити 
залишилися на рівні 13% від загального обсягу 
депозитів, що підлягають сплаті (13% в 2014 році). 
Дохід від участі асоційованих членів дорівнював 21% 
від загального доходу, отриманого в кредитній спілці  
в 2015 році і не змінився в порівнянні з 2014 роком.



На підставі фінансових 
результатів 2015 року Рада 
директорів оголосила патронажні 
повернення в суммі $ 300,000,  
які будуть виплачені повністю на 
початку 2016 року. Member Equity 
Plan кредитної спілки “Карпатія” 
від моменту свого створення 
видав патронажних повернень на 
суму майже $10,5 млн. На відміну 
від інших кредитних спілок 
Карпатія більше не зберігає 
частину щорічного патронажного 
внескуі, як результат цього 
члени мають перевагу та справді 
отримують всю $ 10,5 суму 
цілком. Цього року Патронажне 

повернення дорювнює 5 базисним 
пунктам процентного бонусу 
на всі отримані відсотки по 
депозитах протягом року та 5 
базисним пунктам відсоткової 
знижки на всі проценти, сплачені 
за кредитом протягом року.

Нещодавно ми оголосили, що 
філіальна мережа Карпатії буде 
збільшена з відкриттям нової філії 
влітку 2016 на 850 Regent Avenue. 
Ця нова філія буде п’ятою для 
кредитної спілки і буде служити 
нашим членам, які проживають у 
східній частині міста.

На закінчення, я хотів би 
особисто подякувати нашим 
членам за їх постійну підтримку 
і лояльність до нашої кредитової 
спілки за останній рік, нашій 
Раді Директорів за їх підтримку 
і керівництво протягом року, і 
нашим працівникам за їх внесок 
та відданість в обслуговуванні 
членів нашої спілки.

Операційний прибуток 
кредитної спілки знизився на 
2% в порівнянні з попереднім 
роком у зв’язку зі збільшенням 
операційних витрат. Збільшення 
позичок призвело до збільшення 
доходу від позичкового відсотку 
на $ 525,000, в той час коли 
інвестиційний дохід кредитної 
спілки знизився на $ 172,000. 
Загальна сума відсотків, 
виплачених за вкладами членів, 
збільшилася на 2%, або на 
$ 160,000. Разом операційні 
витрати за рік зросли на 10%.  
Це збільшення було пов’язано  
з збільшенням витрат на 
персонал, адміністративних 
витрат та витрат на приміщення. 
Витрати на персонал 
збільшилися на 11% в результаті 
збільшення витрат на заробітну 
плату у зв’язку з доповненням 
персоналу, додатково до  
витрат на навчання та освіту 
персоналу протягом року.

Минулого року Рада Директорів 
та Керівництво кредітівки 
розглянули п’ятирічний 

план та взяли на себе 
зобов’язання інвестувати 
в персонал і навчання, що 
має принести користь нашим 
членам та зміцнити їх фінансове 
благополуччя. Збільшення 
адміністративних витрат було 
результатом збільшення реклами 
і просування, підтримки спільноти 
та інвестицій в послуги для  
членів та асоційованих членів.  
Нарешті, збільшення витрат 
на розміщення було пов’язано 
з нещодавно завершеним 
переобладнанням будівлі  
на Мейн Стріт, що призвело 
до кращого використання 
офісного простору.

“Карпатія” привітала  
315 нових членів і  
225 асоційованих  
членів на протязі  

2015 року.
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Corporate Office

 » Walter Dlugosh | Chief Executive Officer

 » Brian Petrynko | Chief Marketing Officer

 » Lyndie Bourcier | Chief Operating Officer

 » Roman Jaworsky | Chief Financial & Risk Officer

 » Liz Erickson | Executive Assistant

 » Marilyn Choquette | Receptionist

 » Tracy Goldstone | Senior Credit Administration Officer

 » Myrosia Chimuk | Credit Administration Officer

 » Yana Yamborko | Credit Administration Officer

 » Ainsley Fewings | Credit Administration Officer

 » Janna Minuk | Marketing & Communications Coordinator

 » Halyna Ishchuk | Accountant

 » Helen Krawczuk-Suchy | Accounting Clerk

 » Sylvia Arseny | Senior Document Processor

 » Vicki Nahuliak | Assistant Anti Money Laundering Officer

 » Darka Perrella | Document Processor

 » Iryna Kozak | Filing

 » Iryna Lebezun | Filing

 » Mary McLean | Filing

 » Rob Jounot | Network Systems Administrator

Commercial Centre

 » Tj Gross | Manager Commercial Services

 » Vitaliy Lebezun | Commercial Account Manager

 » Julia Baryluk | Commercial Account Manager Trainee

 » Laura Sala | Senior Commercial Credit Administration Officer

 » Galyna Andriyeshyn | Commercial Credit Administration Officer

 » Olesya Tsaruk | Commercial Credit Administration Officer

Main Street Branch

 » Jaroslawa Middleton | Branch Manager

 » Irina Lisowski | Member Services Representative Supervisor

 » Maria Karnaoukh | Member Services Representative

 » Oksana Ivanenko | Member Services Representative

 » Natalie Suchoplas | Member Services Representative

 » Oksana Volochiy | Member Services Representative

 » Anna Myszczuk | Member Services Representative

 » Oleh Poshelyuzhnyy | Member Services Representative

McPhillips Street Branch

 » Julia Demko | Branch Manager

 » Halyna Shmendyuk | Financial Services  
Representative Trainee

 » Brandeis Orr-Smallwood | Member Services  
Representative Supervisor

 » Iryna Gumenyuk | Member Services Representative

 » Olha Holovko | Member Services Representative

 » Carissa Hrynkiw | Member Services Representative

 » Oksana Rayter | Member Services Representative

 » Ekaterina Romanyuk | Member Services Representative

 » Lyudmyla Dzikovska | Member Services Representative

 » Nola Wedlake | Member Services Representative

Henderson Highway Branch

 » Lesia Gojan Klein | Branch Manager

 » Ashley Elkiw | Financial Services Representative

 » Olena Melnyk | Financial Services Representative

 » Karen Dubesky | Member Services Representative Supervisor

 » Maryna Bubyr | Member Services Representative

 » Olena Kapustynska | Member Services Representative

 » Marjorie Rospad | Member Services Representative

 » Nicole Sawchuk-Feakes | Member Services Representative

 » Andriy Galinskyy | Member Services Representative

 » Liubomyra Rozit | Member Services Representative

 » Laryssa Semegen | Member Services Representative

Grant Avenue Branch

 » Shelly Maslechko | Branch Manager

 » Katrusia Manning | Financial Services Representative

 » Tenille Black-Greaves | Member Services  
Representative Supervisor

 » Chelsey Staniforth | Member Services Representative

 » Tatiana Sadikova | Member Services Representative

 » Daria Mykhailenko | Member Services Representative

OUR TEAM



Dr. Taras Babick  
President

Roman Zubach 
Vice-President

Peter Washchyshyn 
Secretary

Don Cilinsky 
Director

Demyan Hyworon 
Director

Donna Korban 
Director

Walter Kulyk  
Director

Irka Semaniuk  
Director

Susan Zuk  
Director

Senior Management

Walter Dlugosh 
Chief Executive 

Officer

Brian Petrynko 
Chief Marketing 

Officer

Lyndie Bourcier 
Chief Operating 

Officer

Roman Jaworsky 
Chief Financial  
& Risk Officer

Annual Report  |  19

B
O

A
R

D
 O

F 
D

IR
EC

TO
R

S



Annual Report  |  20

2015 Community Support

 » Action Day Care Nursery

 » Bernie Wolfe Community School

 » Blessed Virgin Mary Parish

 » Canada Ukraine Foundation

 » Canada’s National Ukrainian 
Festival

 » Cancer Care Manitoba Foundation

 » Chai Folk Ensemble

 » Chief Peguis Junior High School

 » Council of Ukrainian Credit Unions

 » David Livingston School 

 » East Selkirk Middle School 

 » Ecclesia Publishing Corp.

 » Folklorama

 » Grant Park High School

 » Happy Thought School

 » Holy Family Home

 » “Homin Ukrainy” Publishing Co. Ltd.

 » Junior Achievement of Manitoba

 » Knights of Columbus 

 » Knowles Centre

 » Kyiv Pavilion

 » Learning Disabilities Association  
of Manitoba

 » Lubov SSMI Foundation

 » “Made in Winnipeg: The Terry 
Sawchuk Origin Story” Production

 » Manitoba Parents  
for Ukrainian Education

 » Manitoba Schools Science 
Symposium

 » North Centennial Seniors 
Association of Winnipeg

 » North End Women’s Centre

 » O. Koshetz Choir

 » Orlan Ukrainian Dance Ensemble

 » Oseredok Ukrainian Cultural  
and Educational Centre

 » Osvita Foundation

 » Plast

 » R.F. Morrison School

 » Ralph Brown School

 » Rozmai School of Dance

 » Shevchenko Foundation

 » Spirit of Ukraine Pavilion

 » Springfield Heights School

 » Springfield Middle School

 » St. Michael’s Ukrainian Orthodox 
Heritage Church

 » St. Vladimir & Olga Cathedral

 » The Archeparchy of Winnipeg

 » The Catholic Foundation



 » The Friends of  
St. Joseph’s Residence

 » The New Pathway

 » The Welcome Home

 » Trident Press Limited

 » Troyanda Ukrainian  
Dance Ensemble

 » Ukrainian Canadian  
Institute Prosvita 

 » Ukrainian Canadian Social  
Services Inc.

 » Ukrainian Catholic Council

 » Ukrainian Catholic Women’s  
League of Canada

 » Ukrainian Golf Classic

 » Ukrainian Park Camp

 » Ukrainian Professional and 
Business Club of Winnipeg

 » Ukrainian Reading Association

 » Ukrainian Winnipeg Magazine

 » Ukrainian Women’s  
Annual Luncheon

 » Ukrainian Youth Association

 » United Way of Winnipeg

 » University of Manitoba Ukrainian 
Students’ Association 

 » University of Winnipeg

 » Verba Ukrainian Dance Company

 » Veselka Summer Camp

 » Westland Foundation
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TOTAL DEPOSITS (in millions)

TOTAL LOANS (in millions)
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Locations

Corporate Office 
3rd Floor, 952 Main Street 
Winnipeg MB  R2W 3P4

Main Street Branch 
950 Main Street 
Winnipeg MB  R2W 3P4

Henderson Highway Branch 
1341-A Henderson Highway 
Winnipeg MB  R2G 1M5

Commercial Centre 
950 Main Street 
Winnipeg MB  R2W 3P4

McPhillips Street Branch 
80-2200 McPhillips Street 
Winnipeg MB  R2V 3P4

Grant Avenue Branch 
1375 Grant Avenue 
Winnipeg MB  R3M 1Z

204.989.7400  |  CARPATHIACU.MB.CA


