ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
30 DE JUNHO DE 2018
A Itautec S.A. – Grupo Itautec, companhia brasileira de capital aberto, apresenta seus resultados consolidados relativos ao
segundo trimestre de 2018 (2T18), 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 segundo trimestre de 2018 (2T18) foi de R$ 0,1 milhão e o resultado bruto de R$ 0,03 milhão.
As despesas administrativas no 2T18 atingiram R$ 3,1 milhões.
O lucro líquido registrado no 2T18 foi de R$ 0,5 milhão.
O saldo de disponibilidades financeiras em 30.06.2018 era de R$ 8,9 milhões.

Eventos não Recorrentes Líquidos de Efeitos Fiscais
O resultado foi impactado positivamente pela receita oriunda do levantamento do depósito judicial efetuado pela Eletrobrás
referente a devolução do empréstimo compulsório pago entre as décadas de 70 a 90, com atualização monetária, o qual
totalizou R$ 5,4 milhões. Adicionalmente, houve a baixa definitiva do saldo remanescente do ativo Precatório Suframa no
montante de R$ 2,2 milhões em razão da não expectativa de realização do ativo. Desconsiderados esses eventos, o resultado
líquido do 2T18 seria negativo em R$ 2,7 milhões. No 2T17 o evento não recorrente refere-se a receita da venda das ações da
IGA Participações S.A..
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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.

PARCERIA COM A OKI ELECTRIC INDUSTRY CO. LTD. (“Oki”)
A Itautec possui 1.374.120 ações da Oki Brasil Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia de Automação S.A. (Oki Brasil)
que representa 10,31% do capital. 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 segundo 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.

AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos nossos funcionários pela dedicação e comprometimento e aos acionistas pela confiança na Itautec.

São Paulo, 06 de agosto de 2018.
A Administração.
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