NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
I - CONTEXTO OPERACIONAL
A Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais – ASLEMG, é uma pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos que tem por finalidade projetar e administrar
programas para suporte aos seus associados por intermédio do seu restaurante, lanchonete e
espaço cultural. Suas fontes de receitas são as contribuições dos seus associados, venda de
alimentação através do seu restaurante e lanchonete e receitas oriundas da locação de imóveis
próprios.
II – Carta da Administração
Esta administração sempre buscou o equilíbrio e a transparência nos atos e decisões da sua
gestão, mantendo diálogo e lucidez sobre os compromissos firmados com seu associado,
clientes, fornecedores e principalmente seus colaboradores. O ano de 2021 foi marcado pelo
difícil momento vivido por toda a sociedade brasileira e mundial, em virtude da pandemia da
covid-19, que alterou a rotina de toda a população mundial e desequilibrou toda a economia,
principalmente no setor alimentício.
Impedidos de funcionar, tivemos queda relevante das nossas receitas de restaurante e
lanchonete e ainda assim mantivemos todos nossos compromissos em dia. Trabalhamos firmes
na contenção das despesas e custos, mantendo os empregos e principalmente a saúde dos
associados e colaboradores. Além disso, adotamos todas as medidas sanitárias possíveis com o
propósito de conter o vírus.
Apesar de toda dificuldade, mantivemos nosso nível de ativo equilibrado e saudável. Novas
reservas em aplicações financeiras permaneceram dentro da normalidade, com pequeno
crescimento. Infelizmente fechamos o exercício com déficit total de R$ 234.830,73 (duzentos e
trinta e quatro mil, oitocentos e trinta reais e setenta e três centavos), porém com um EBITDA
positivo de R$ 46.283,44 (quarenta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro
centavos), ou seja, a EBITDA é a soma do resultado final adicionado às depreciações do exercício.

O Presidente, durante todo esse período, esteve junto com toda a administração e
colaboradores, afirmando sempre que não podíamos perder a qualidade dos produtos servidos
aos associados, mas que mantivéssemos a consciência de que o momento era delicado e
precisaria da ajuda de todos. Nesse sentido, agradece a compreensão e a dedicação da Família
Aslemg.

III - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2021, a associação adotou as prerrogativas de
seu Estatuto, juntamente com a aplicação das Leis vigentes no País. As Demonstrações
Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil,
características qualitativas da informação contábil, atendendo às Resoluções do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC nº 1.374/2011 (NBC TG) - Estrutura Conceitual para Elaboração
e Divulgação de Relatório Contábil - Financeiro e a Resolução CFC nº 1.409/2012 (ITG 2002) Entidades Sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de
avaliação, registros dos componentes e variações patrimoniais, de estruturação das
demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das
entidades sem finalidade de lucros.
Abaixo são apresentados um resumo dos resultados do ano de 2021, trazendo os pontos de
maior relevância para elucidação das demonstrações contábeis deste período.
a) Das receitas – as receitas foram divididas conforme gráfico abaixo:
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b) Faturamento:
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c) Dos resultados
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d) Do Balanço patrimonial
Segue comparativo dos resultados patrimoniais e de resultados comparativos dos anos de
2020 e 2021, quanto aos aspectos de todas as contas contábeis. Ressalta-se que as contas
foram aprovadas pelo conselho fiscal em reunião virtual com a maioria presente de acordo
com o Estatuto e Regimento Interno.

