ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
30 DE SETEMBRO DE 2017
A Itautec S.A. – Grupo Itautec, companhia brasileira de capital aberto, apresenta seus resultados consolidados relativos ao terceiro
trimestre de 2017 (3T17), 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 terceiro trimestre de 2017 foi de R$ 0,3 milhão.
O resultado bruto acumulado do trimestre foi de R$ 0,1 milhão.
As despesas operacionais no período atingiram R$ 3,3 milhões.
O prejuízo líquido registrado no 3T17 foi de R$ 10,7 milhões ou lucro líquido recorrente de R$ 0,2 milhão com a exclusão do evento
de natureza extraordinária descrito abaixo.
O saldo de disponibilidades financeiras ao final do terceiro trimestre de 2017 era de R$ 26,6 milhões e a dívida financeira bruta de
R$ 7,4 milhões, resultando em disponibilidade líquida de R$ 19,2 milhões.

Evento Extraordinário:
No período relativo ao terceiro trimestre de 2017, a Companhia aderiu ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária),
o que resultou em um impacto negativo no resultado de R$ 10,9 milhões, líquido dos efeitos fiscais, conforme detalhado abaixo.
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Efeito isolado da adesão ao PERT:

O impacto de IR/CS demonstrado na tabela acima, no montante de R$ 31,4 milhões, refere-se à reversão de provisão de perdas
de imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social, cujo valor será utilizado
para liquidação dos processos aderidos ao PERT.

GESTÃO OPERACIONAL
A Itautec continua honrando os contratos de garantia e manutenção de equipamentos relativos à marca Itautec/Infoway, não
acarretando qualquer inconveniente a seus clientes.

RECURSOS HUMANOS
Ao final de setembro de 2017, o quadro de colaboradores era composto por 6 funcionários ativos e 4 diretores estatutários. Foi
direcionado no 3T17 R$ 0,5 milhão em remuneração e benefícios, incluindo assistência médica e odontológica, alimentação e
transporte.

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 terceiro trimestre de 2017.
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.
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São Paulo, 30 de outubro de 2017.
A Administração.
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