
 
 

 
Obs. Este sumário é parte integrante do relatório da Auditoria que está em poder da Administração da Editora. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO DE AUDITORIA – BAUDUCCO – CARTÕES MELHORES ABRAÇOS E A VERDADEIRA FELICIDADE 

INFORMAÇÕES BÁSICAS DA PARCERIA 

Parceiros: Editora Mol Ltda. (Editora responsável); Ellece Varejo de Alimentos LTDA. - Casa Bauducco 

Data e vigência da parceria 
Parceria firmada em 13 de outubro de 2020, vigente até a comercialização do último cartão 
com previsão de término para fevereiro/2021 

Periodicidade da publicação 01/11/2020 a 31/01/2021 

Entidade(s) beneficiada(s) e % Instituto fazendo história (98%) 

Conteúdo básico da publicação da 
publicação: 

2 modelos de cartão para presentear junto com algum produto adquirido em uma das lojas 
da CASA BAUDUCCO (“EDIÇÃO”). 

Tiragem e valor de comercialização 
Tiragem de 12.377 unidades de cada produto/cartões, com preço de venda unitário de R$ 
3,70 

Gráfica responsável Leograf – Gráfica e Editora. 

Forma de Distribuição: A ser distribuída para lojas próprias e franqueadas da Casa Bauducco 

Período máximo de venda 3 meses 

    

RESULTADOS DA AUDITORIA DE TIRAGEM 

TIRAGEM FÍSICA DE EXEMPLARES   

Tiragem validada pelos auditores 27.755 (Vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e cindo) exemplares.  

Observações adicionais Não há  

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO   

Quantidade de exemplares vendidos 27.755 (Vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e cindo) exemplares 

Quantidade de exemplares doados Nenhum 

Quantidade de sobras Nenhum 

AUDITORIA FINANCEIRA (DOAÇÕES)   

Total calculado para doação* 23.892,54 (Vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos)  

Valor líquido repassado às instituições 23.892,54 (Vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) 

Instituições beneficiadas:   

Instituto fazendo história (98%) 23.892,54 (Vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos) 

  

Observações adicionais Não há  

  

* O cálculo da doação foi realizado pelo saldo líquido entre a receita bruta de vendas dos exemplares menos os impostos devidos, devolução por 
exemplares não vendidos e custo de produção previsto. Todo o cálculo foi realizado de maneira correta, de acordo com as regras previstas em 
contrato, e validado integralmente pela VACC. 

São Paulo, 12 de abril de 2022. 
 

 
 

Ricardo José Patine Filho  
Sócio-diretor 


