ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
31 DE MARÇO DE 2018
A Itautec S.A. – Grupo Itautec, companhia brasileira de capital aberto, apresenta seus resultados consolidados relativos ao
primeiro trimestre de 2018 (1T18), preparados e apresentados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), e conforme as normas internacionais de relatórios financeiros IFRS (International Financial Reporting
Standards) emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board), e contam com o parecer sem ressalvas dos auditores
externos, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

DESEMPENHO CONSOLIDADO
A receita líquida consolidada do primeiro trimestre de 2018 (1T18) foi de R$ 0,2 milhão e o resultado bruto negativo de R$ 0,3
milhão.
As despesas operacionais no 1T18 atingiram R$ 3,1 milhões.
O prejuízo líquido registrado no ano foi R$ 1,4 milhão.
O saldo de disponibilidades financeiras em 31.03.2018 era de R$ 4,9 milhões.
Em março de 2018, a Itautec concluiu o pagamento dos financiamentos junto da Financiadora de Estudos e Projetos - (“FINEP”),
não possuindo dívida com instituições financeiras no final do período.

Informações Financeiras Consolidadas
(Em milhões de R$, exceto quando indicado)

Variação
1T18

1T17

1T18 vs 1T17

0,2

0,7

(71,4%)

Resultado Bruto

(0,3)

(0,1)

200,0%

Despesas Operacionais

(3,1)

(3,4)

(8,8%)

0,3

(3,1)

(109,7%)

(Prejuízo) Operacional Antes do IR/CS

(1,3)

(3,1)

(58,1%)

(Prejuízo) Líquido

(1,4)

(4,7)

(70,2%)

Ativo Total

67,3

109,2

(38,4%)

4,9

31,8

(84,6%)

-

14,8

(100,0%)

Dívida Líquida

(4,9)

(17,0)

(71,2%)

Patrimônio Líquido

32,3

51,6

(37,4%)

Receita Líquida

Outros Ganhos (Perdas), Líquidos

Caixa e Equivalentes de Caixa
Dívida Bruta

GESTÃO OPERACIONAL
A Itautec continua honrando os contratos de garantia e manutenção de equipamentos relativos à marca Itautec/Infoway,
mantendo seu compromisso com os clientes. O encerramento de tais contratos deverá ocorrer até meados de 2019.
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PARCERIA COM A OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD. (“Oki”)
Em 11.01.2017 a Itautec exerceu a opção de venda (put option) das 763.740 ações da Oki Brasil Indústria e Comércio de
Produtos e Tecnologia de Automação S.A. (Oki Brasil) pelo montante de R$ 53,4 milhões recebidos da Oki; em consequência, a
Itautec passou a deter 1.717.650 ações, correspondentes a 11,23% do capital da Oki Brasil.
Na Assembleia Geral de 19.03.2018 foi aprovado o aumento do capital social da Oki Brasil mediante emissão de 1.374.120
novas ações; a Itautec decidiu não participar desse aumento de capital, permanecendo com as 1.717.650 ações, que passaram
a representar 10,31% do capital da Oki Brasil. Essa participação remanescente será vendida em janeiro de 2020 por meio do
exercício de put option contra a Oki.

AUDITORES INDEPENDENTES
Nos termos da Instrução CVM 381/03, informamos que não foram contratados, junto à PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, quaisquer serviços além daqueles relativos aos de auditoria no primeiro trimestre de 2018.
A política de atuação da Itautec na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos nossos auditores
independentes se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a
independência do auditor e consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer
funções gerenciais no seu cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente.

EVENTO SUBSEQUENTE
Em 04.05.2018 a Itautec levantou o montante de R$ 5.353, líquido de honorários advocatícios, referente ao depósito do valor
incontroverso, efetuado pela Eletrobrás no curso da execução de sentença que reconheceu parcialmente o direito da Companhia
da devolução do empréstimo compulsório pago no período de 1977 a 1993, com correção monetária integral, sem expurgos,
desde a data do efetivo empréstimo até a restituição.
Atualmente o processo aguarda remessa à contadoria judicial para revisão dos cálculos apresentados pelas partes em suas
respectivas impugnações.
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São Paulo, 07 de maio de 2018.
A Administração.
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