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SUMÁRIO EXECUTIVO DE AUDITORIA 

LIVRO: EU AMO COMIDA   
    

INFORMAÇÕES BÁSICAS DA PARCERIA 

Parceiros: Editora Mol Ltda. (Editora responsável); Ticket Serviços (Patrocinadora do projeto); 

Data e vigência da parceria Vigente por prazo indeterminado. 

Entidade(s) beneficiada(s) e % 
Banco de Alimento e Gastromotiva. A distribuição dos valores arrecadados se dará da 
seguinte maneira: 50% para Banco de Alimento e 50% para Gastromotiva. 

Preço médio de venda Preço de venda unitário de R$39,90. 

Gráfica responsável Leograf Gráfica & Editora. 

Forma de Distribuição: Site Banca do Bem, bancas de jornais e livrarias (em consignação) 

Período máximo de venda Indeterminado 

    

RESULTADOS DA AUDITORIA DE TIRAGEM 

    

TIRAGEM FÍSICA DE EXEMPLARES   

Tiragem validada pelos auditores 7.800 (sete mil e oitocentos) exemplares  

Observações adicionais Não auditamos a tiragem física deste projeto. 

    

DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO   

Quantidade de exemplares vendidos 989 exemplares  

Vendas online 229 exemplares  

Vendas físicas 760 exemplares  

Estoque  

    

AUDITORIA FINANCEIRA (DOAÇÕES)   

Total calculado para doação* R$3.550,51 (três mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos) 

Valor líquido repassado às instituições R$1.698,07 (Hum mil, seiscentos e noventa e oito reais e sete centavos)  

Valor a repassar R$1.852,44 (Hum mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) 

Instituições beneficiadas:   

Banco de Alimentos R$849,04 (Oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) 

Gastromotiva R$849,04 (Oitocentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) 

   

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

    

* O Valor doado referente as vendas representa 10% da receita bruta de vendas dos exemplares. Todo o cálculo foi realizado de 
maneira correta, de acordo com as regras previstas em contrato, e validado integralmente pela Verdus Auditores Independentes. 

 


