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SUMÁRIO EXECUTIVO DE AUDITORIA
COLEÇÃO EU AMO BIKE

PUBLICAÇÕES “EU AMO BIKE”, “ALMANACICLETA” E “EU SOU A MUDANÇA”.
INFORMAÇÕES BÁSICAS DA PARCERIA

Parceiros:

Editora Mol Ltda. (Editora responsável); Itaú Unibanco (Patrocinadora do projeto);

Data e vigência da parceria

Contrato firmado em 18 de dezembro de 2012 e vigente por prazo indeterminado.
Entidades: Vá de Bike, Ciclocidade e Transporte Ativo. A distribuição dos valores
arrecadados se dará na proporção de 33,333% para cada entidade beneficiada.

Entidade(s) beneficiada(s) e %
Preço médio de venda

A média dos preços praticados nos anos de 2015, 2016 e 2017 é de R$27,51.

Gráfica responsável
Forma de Distribuição:
Período máximo de venda

Log e Print Gráfica e logística.
Site Banca do Bem, bancas de jornais e livrarias (em consignação)
Indeterminado
RESULTADOS DA AUDITORIA DE TIRAGEM

TIRAGEM FÍSICA DE EXEMPLARES
Tiragem validada pelos auditores

7.300 (sete mil e trezentos) exemplares

Observações adicionais

Não auditamos a tiragem física deste projeto.

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
Quantidade de exemplares vendidos

4.825 exemplares

Vendas online

449 exemplares

Vendas físicas

4.376 exemplares

Estoque
AUDITORIA FINANCEIRA (DOAÇÕES)
Total calculado para doação*

R$12.903,92 (doze mil e novecentos três reais e noventa e dois centavos)

Valor líquido repassado às instituições

R$11.675,18 (onze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos)

Valor a repassar

R$1.228,74 (Hum mil, duzentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos)

Instituições beneficiadas:
Vá de Bike

R$3.891,73 (Três mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos)

Ciclocidade

R$3.891,73 (Três mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos)

Transporte ativo

R$3.891,73 (Três mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e três centavos)

Observações adicionais

Os valores a repassar, referem-se aos exemplares vendidos durante o ano de 2017. Os
repasses ocorreram no 1º trimestre de 2018.

* O Valor doado referente as vendas ocorridas nos anos de 2015 e 2016 representa 9% da receita bruta de vendas dos exemplares,
para o ano de 2017, foi aplicado o percentual de 10% sobre a receita bruta. Todo o cálculo foi realizado de maneira correta, de
acordo com as regras previstas em contrato, e validado integralmente pela Verdus Auditores Independentes.

