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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhoras e Senhores Cooperados,
A seguir, apresentamos o relatório das principais atividades desenvolvidas no decorrer do
exercício de 2014. Tais especificidades primam para uma melhor apresentação dos resultados aos
sócios, autoridades e consumidores.
Em anexo estão as demonstrações contábeis elaboradas em concordância com a
Legislação Societária vigente, acrescidas do Balanço Social, Demonstração do Valor Adicionado - DVA
e Demonstração do Fluxo de Caixa, ferramentas de relevância para a divulgação do desempenho da
Empresa Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Novo Horizonte – CERNHE
perante a sociedade, parceiros, investidores, órgão regulador e clientes.
Cumprimos as determinações específicas de Demonstração de Resultado, conforme
Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE, as quais são compatíveis com os princípios
fundamentais de contabilidade e determinados a todas as Empresas Concessionárias e Permissionárias
do Serviço Público de Energia Elétrica, apesar de sermos uma Cooperativa regida pela Lei 5764/71.
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CARTA DO PRESIDENTE

Encerrando 2014, podemos afirmar que não faltou dedicação da Direção e da Equipe de
Colaboradores para manter e melhorar o sistema de distribuição de energia da CERNHE.
A CERNHE mantém um processo de melhoria da capacidade operacional responsável,
procurando desenvolver ações que mantenham o sistema, preservem o meio ambiente e o social da
coletividade.
Nossa administração valoriza as conquistas passadas, mas tem foco e objetivos claros
para o futuro, onde nossas ações presentes garantiram um sistema solido de distribuição
promovendo todo investimento necessário.
Agradecemos a Deus por nos dar a oportunidade de administrar esta tão honrosa
empresa, aos Cooperados, Colaboradores, Órgãos Públicos, Fornecedores, Empresas terceirizadas,
clientes, consultores, parceiros e demais envolvidos direta ou indiretamente no desenvolvimento da
CERNHE, podendo estes, terem a certeza que esta Administração fará todo esforço necessário para
manter a política de qualidade, atender o sistema regulador, objetivando sempre a permanência do
sistema de distribuição, cada vez mais eficiente, em especial a classe residencial onde aplicaremos
consideráveis recursos.
A todos, Agradecemos.

