ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A Itautec S.A. – Grupo Itautec (“Itautec”), companhia brasileira de capital aberto, apresenta seus resultados consolidados
relativos ao quarto trimestre de 2018 (4T18) e exercício de 2018, 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
Em 19.12.2018 a Oki Electric Industry Co., Ltd. (“Oki Japão”) exerceu opção de compra da parcela remanescente de 10,31%
que a Itautec e suas subsidiárias possuíam no capital da Oki Brasil Indústria e Comércio de Produtos e Tecnologia de
Automação S.A. (“Oki Brasil”), pela qual a Itautec recebeu o valor de R$ 26,5 milhões. Na mesma data, a Itautec celebrou
acordo para o pagamento de R$ 9,5 milhões à Oki Brasil no contexto do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção e
Suporte firmado em 10/01/2014. Com a conclusão dessa venda, a Itautec deixou de atuar no segmento de automação bancária
e comercial e de prestação de serviços por meio da sua participação acionária na Oki Brasil.
A Itautec continua honrando os contratos de garantia e manutenção de equipamentos da marca Itautec/Infoway, mantendo seu
compromisso com os clientes. O encerramento de tais contratos deverá ocorrer até meados de 2019.
Em 2018, o resultado recorrente da Itautec foi impactado positivamente pela reversão de provisão de contingência cível, no
valor de R$ 4,9 milhões, constituída em 2013 cujo risco prescreveu, e negativamente pela constituição de provisão para
remediação ambiental da antiga unidade produtiva Tatuapé, na cidade de São Paulo, no montante de R$ 3,5 milhões, para
despesas com plano de ação disponibilizado à Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb). Adicionalmente,
foram reconhecidos eventos não recorrentes que totalizaram despesa de R$ 0,6 milhão em 2018 (R$ 3,8 milhões somente no
4º trimestre), conforme detalhado abaixo:
i.

Receita oriunda do levantamento do depósito judicial efetuado pela Eletrobrás referente à devolução do empréstimo
compulsório pago entre as décadas de 70 a 90, com atualização monetária, que impactou o 2º trimestre em R$ 5,4
milhões;

ii.

Baixa definitiva, no 2º trimestre, do saldo remanescente do ativo Precatório Suframa em razão da não expectativa de
realização desse ativo, no montante de R$ 2,2 milhões;

iii.

Efeitos decorrentes do êxito em ação transitada em julgado contra a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo (Sabesp), referente ao sistema de cobrança da tarifa de suprimento de água da antiga unidade produtiva
Tatuapé, no período de 1997 a 2008, com impacto positivo de R$ 5,7 milhões líquidos no 4º trimestre; e

iv.

Despesa, no contexto do Contrato de Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte, no valor de R$ 9,5 milhões,
paga à Oki Brasil no 4º trimestre.

O prejuízo líquido de 2018 foi de R$ 7,1 milhões, 69% inferior ao exercício de 2017. A melhoria é fruto dos eventos de 2018,
acima descritos, e da adesão da Itautec ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) – a qual produziu impacto
negativo de R$ 10,9 milhões – e da receita de R$ 1,7 milhão relativa a venda das ações da IGA Participações S.A., ambos
ocorridos em 2017, que combinados produziram efeito líquido negativo de R$ 9,2 milhões no resultado naquele ano.
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Informações Financeiras Consolidadas
Em milhões de R$

4T18

4T17

2018

2017

Contas de Resultado:
Lucro Bruto

(0,1)

0,1

Despesas Adm inistrativas (*)

(3,3)

(5,1)

(0,4)
(16,5)

0,1
(15,2)

Outros Itens (*)

0,5

(26,0)

7,4

IR/CS (*)

3,1

25,2

3,0

25,5

Lucro (Prejuízo) Líquido Recorrente

0,2

(5,8)

(6,5)

(13,4)

Eventos não Recorrentes , Líquidos

(3,8)

0,4

(0,6)

(9,2)

Lucro (Prejuízo) Líquido

(3,6)

(5,4)

(7,1)

(22,6)

Ativo Total

56,4

73,7

56,4

73,7

Caixa e Equivalentes de Caixa

18,9

10,1

18,9

10,1

(23,8)

Contas de Balanço:

Dívida Bruta
Patrim ônio Líquido

26,6

3,7
33,7

26,6

3,7
33,7

(*) Reclassificado de modo a apresentar o Resultado Recorrente

AUDITORES INDEPENDENTES
Nos termos da Instrução CVM 381/03, informamos que a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não efetuou
quaisquer serviços além daqueles relativos aos de auditoria no exercício 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, 11 de fevereiro de 2019.

A Administração.
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