
CELULOSE IRANI S.A.
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 1º Trimestre de 2007.

Notas Explicativas – 2º Trimestre de 2007

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Celulose Irani S/A e suas controladas têm como atividades preponderantes aquelas relacionadas à
Indústria de Papel, Embalagem de Papelão Ondulado, Industrialização de Móveis em geral com
predominância de madeira, bem como a Industrialização de Madeiras e de produtos Resinosos e
seus derivados. Atua no florestamento e reflorestamento e utiliza como base de toda sua produção a
cadeia produtiva das florestas plantadas.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

As Informações Trimestrais foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários - CVM.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Aplicações financeiras
São registradas ao custo de aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço.

b) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
É calculada com base na análise de risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a
situação individual dos clientes e a avaliação dos consultores jurídicos, e é considerada suficiente
pela Administração para cobrir possíveis perdas na realização dos créditos.

c) Estoques
São demonstrados ao menor valor entre o custo médio de produção ou de aquisição, e o preço de
mercado ou valor líquido de realização.

d) Investimentos
Os investimentos em empresas controladas estão avaliados pelo método de equivalência
patrimonial. Os demais investimentos estão avaliados ao custo de aquisição deduzido de provisão
para ajustá-los aos prováveis valores de realização, quando aplicável.

e) Imobilizado
É registrado pelo custo de aquisição ou construção acrescido de reavaliação e deduzido da
depreciação e exaustão. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas
determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens. A exaustão de florestas é
contabilizada em função da extração de madeira efetuada.
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f) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social
A provisão para Imposto de Renda sobre o lucro real e a contribuição social foram calculados e
contabilizados às alíquotas vigentes em 30 de junho de 2007.

g) Empréstimos e financiamento
Os saldos estão atualizados pelos encargos e juros incorridos até a data do balanço, conforme
regime de competência.

h) Apuração do resultado
As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

i) Provisão para contingências
Constituída em montante considerado pela Administração suficiente para cobrir perdas prováveis,
sendo atualizada até as datas dos balanços, observada a natureza de cada contingência e
apoiada na opinião dos advogados da Companhia;

j) Uso de estimativas
A preparação das informações trimestrais requer que a Administração efetue estimativas e adote
premissas, no seu melhor julgamento, que afetam os montantes apresentados de certos ativos,
passivos e outras transações, tais como determinação de taxas de depreciação do ativo
imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, entre outras. Os resultados finais
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes,
podem diferir das estimativas.

NOTA 04 - CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

As informações trimestrais consolidadas abrangem as da Celulose Irani S/A e suas controladas
conforme segue:

Participação no Capital Social - (%)
Empresas Controladas 2007 2006

Irani Trading S/A (participação direta) 99,98 99,98
Habitasul Florestal S/A (participação direta e indireta) 100,00 100,00

As práticas contábeis adotadas pelas empresas controladas estão de acordo com as mesmas
práticas adotadas pela controladora e a data de encerramento do trimestre de todas as empresas
incluídas na consolidação é 30 de junho de 2007.
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Nas informações trimestrais consolidadas foram eliminados os investimentos nas empresas
controladas, os resultados das equivalências patrimoniais, bem como os saldos das operações
realizadas entre as empresas. As demonstrações financeiras das controladas Irani Trading S/A e
Habitasul Florestal S/A utilizadas para consolidação tem como base, a data de aquisição do
investimento, conforme determina a legislação societária em especial a Instrução CVM n° 247/96.

NOTA 05 – DISPONIBILIDADES

As disponibilidades estão apresentadas conforme a seguir:

30.06.07 31.03.07 30.06.07 31.03.07
Fundo fixo 16 16 18 20
Bancos 1.136 1.530 1.167 1.896
Aplicações financeiras 64.995 87.628 64.995 87.628

66.147 89.174 66.180 89.544

Controladora Consolidado

As aplicações financeiras são representadas por Fundos de Investimentos. A taxa média em 30.06.07
variou de 106% a 124% do CDI.

Os recursos aplicados são oriundos de operação contratada com Banco Credit Suisse de pré-
pagamento de exportação e estão sendo utilizados nos projetos de investimentos previstos para os
exercícios de 2007 e 2008.

NOTA 06 – ESTOQUES

30.06.07 31.03.07
Produtos acabados 6.391 6.801
Produtos em elaboração 1.504 1.292
Materiais de produção 11.488 10.399
Materiais de consumo 4.422 4.176
Outros estoques 1.198 875

25.003 23.543

Controladora e
Consolidado
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NOTA 07 – IMPOSTOS A RECUPERAR

Estão apresentados conforme a seguir:

30.06.07 31.03.07 30.06.07 31.03.07
ICMS sobre aquisição de imobilizado 6.095 6.446 6.096 6.447
ICMS 445 439 639 632
IPI 498 449 631 582
Outros 130 156 130 156
Imposto de renda diferido - - 560 560

7.168 7.490 8.056 8.377

Parcela do circulante 3.952 3.912 4.280 4.239
Parcela do não circulante 3.216 3.578 3.776 4.138

Controladora Consolidado

NOTA 08 – INVESTIMENTOS
Habitasul Irani Outros Total Total Total
Florestal Trading Investimentos 30.06.07 31.03.07 30.06.06

Capital Social Integralizado 28.260 3.054 - - - -
Patrimônio Líquido 29.710 3.178 - - - -
Resultado do trimestre 541 144 - - - -
Participação no capital em % 95,36 99,98 - - - -

Saldo inicial 27.817 3.034 175 31.026 32.079 4.603
Resultado da equivalência patrimonial 516 145 - 661 737 (80)
Ajuste investimento - - (116) (116) - -
Dividendos - - - - (1.790) (1.229)
Total investimento em controlada 28.333 3.179 59 31.571 31.026 3.294

Ágio em controladas
Saldo inicial do ágio 40.881 - - 40.881 41.482 -
Realização do ágio (1.048) - - (1.048) (601) -
Saldo final do ágio 39.833 - - 39.833 40.881 -

Saldo de investimentos 68.166 3.179 59 71.404 71.907 3.294

Em 18 de junho de 2007, a Habitasul Trading S/A alterou sua denominação social, passando a
denominar-se Irani Trading S/A. Esta realiza operações de intermediação de exportações e
importações de bens, bem como exportação de bens adquiridos para tal fim.

Em dezembro de 2006, a Celulose Irani S/A adquiriu da empresa Companhia Habitasul de
Participações e suas controladas o total de 11.122.356 ações ordinárias nominativas,
correspondentes a 95,36% do capital total, de emissão da empresa Habitasul Florestal S/A.

A controlada Habitasul Florestal S/A realiza operações de plantio, corte e manejo de florestas de
pínus e extração de resinas.

O ágio apurado na aquisição da Habitasul Florestal é fundamentado na expectativa de lucros futuros
e está sendo amortizado de forma linear no período de 10 anos.



CELULOSE IRANI S.A.
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 1º Trimestre de 2007.

Notas Explicativas – 2º Trimestre de 2007

NOTA 09 – IMOBILIZADO

31.03.07
Depreciação

Taxa e Exaustão Valor Valor
Controladora % Custo Acumulada Líquido Líquido
Terrenos - 14.576 - 14.576 14.576
Prédios e construções 4 51.709 (21.832) 29.877 30.332
Equipamentos e instalações 10 a 20% 165.059 (94.431) 70.628 72.280
Florestamento e Reflorestamento (*) 67.714 (23.445) 44.269 44.006
Veículos e tratores 20% 1.773 (1.356) 417 372
Outras imobilizações 10 a 20% 2 - 2 2
Imobilizações em andamento - 23.662 - 23.662 20.887
Adiantamento fornec.de imobilizado - 14.878 - 14.878 -
Subtotal 339.373 (141.064) 198.309 182.455

31.03.07
Depreciação

Taxa e Exaustão Valor Valor
Consolidado % Custo Acumulada Líquido Líquido
Terrenos - 28.033 - 28.033 28.033
Prédios e construções 4 55.455 (23.202) 32.253 32.745
Equipamentos e instalações 10 a 20% 165.211 (94.473) 70.738 72.391
Florestamento e Reflorestamento (*) 86.876 (35.626) 51.250 51.518
Veículos e tratores 20% 1.782 (1.359) 423 378
Outras imobilizações 10 a 20% 86 (31) 55 56
Imobilizações em andamento - 23.989 - 23.989 21.139
Adiantamento fornec.de imobilizado - 14.878 - 14.878 -
Subtotal 376.310 (154.691) 221.619 206.260

30.06.07

30.06.07

(*) Exaustão calculada com base na extração de madeira.

NOTA 10 – DIFERIDO

Compreendem as despesas pré-operacionais dos projetos da Divisão Móveis denominados Meu
Móvel de Madeira e Móveis Estados Unidos ( BRASTILO ) no montante de R$ 2.018 (R$ 1.240 em
31.03.2007); e a gastos com implantação e pré-operacionais da nova Divisão Embalagem –
Indaiatuba – SP, no valor de R$ 627 (R$ 407 em 31/03/2007).
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NOTA 11 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
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Empréstimos em moeda nacional:

a) Finame, estão sujeitos a juros que variam entre 5,6% e 8,5% a.a., acrescidos da TJLP, com
vencimento final em 2012.

b) Capital de Giro, estão sujeitos a juros que variam entre 102,9% e 154,0% do CDI, com
vencimento final no segundo semestre de 2007.

c) APV – South American Ltda refere-se à compra de máquinas e equipamentos, atualizável a taxa
de 15% a.a., com vencimento final em 2008.

Empréstimos em moeda estrangeira:

a) Os adiantamentos de contrato de câmbio são atualizados pela variação cambial do dólar e têm
suas faturas fixadas para liquidação até junho de 2008.

b) Banco Votorantim S/A, atualizável pela variação cambial do dólar e pagável em parcelas
semestrais com vencimento final em 2009.

c) Banco ABN Amro Real, atualizável pela variação cambial do Euro e pagável em parcelas anuais
com vencimento final em 2013.

d) DF Deutsche Forfait s.r.o, atualizável pela variação cambial do Euro e pagável em parcelas
semestrais com vencimento final em 2011.

e) Toronto Dominion Bank, atualizável pela variação cambial do dólar e pagável em parcelas
semestrais com vencimento final em 2011.

f) Banco Credit Suisse, atualizável pela variação cambial do dólar e pagável em parcelas trimestrais
com vencimento final em 2013, refere-se à operação de pré-pagamento de exportação. O
financiamento foi contratado conforme aprovação do Conselho de Administração e será destinado
ao financiamento das exportações, ao alongamento da dívida e a implementação do plano de
investimentos 2007/2008 da Companhia.

Os empréstimos em moeda estrangeira em 30 de junho de 2007 estão atualizados pela variação
cambial do dólar ou do Euro, e sobre os mesmos incidem juros que variam de 6,67% a.a. e 11,36%
a.a.

Em garantia foram oferecido aval dos controladores ou hipotecas de bens ou alienação fiduciária e/ou
o conjunto de duas destas de acordo com cada contrato. Para o financiamento de pré-pagamento de
exportação contratado junto ao Banco Credit Suisse foram oferecidos como garantia Imóveis e
Florestas da empresa subsidiária além das ações que a controladora detém da Celulose Irani S/A.
Em garantia a operação do Banco ABN Amro Real foram oferecidos os direitos da carteira sobre a
negociação dos créditos de carbono oriundos do projeto de Co-Geração de Energia, negociados em
contratos com vigência até o ano de 2013.



CELULOSE IRANI S.A.
RELATÓRIO TRIMESTRAL - 1º Trimestre de 2007.

Notas Explicativas – 2º Trimestre de 2007

NOTA 12 – PARTES RELACIONADAS

Correspondem a débitos junto às controladas e outras empresas relacionadas conforme a seguir:

Controladora
30.06.07 31.03.07 30.06.07 31.03.07 30.06.07 31.03.07

Irani Trading S.A. - - 434 203 1.275 1.335
Habitasul Florestal S.A. 14 1.399 270 271 5.736 6.183
Cia Habitasul de Partic. - - - - 685 685
Habitasul Emp. Imob. - - - - 6.101 6.101
Laje de Pedra Village - - - - 1.460 1.460
Habitasul Desen. Imob. - - - - 12.015 12.015
Total 14 1.399 704 474 27.272 27.779
Parcela de curto prazo (14) (1.399) (704) (474) (2.251) (563)
Parcela não circulante - - - - 25.021 27.216

Consolidado
30.06.07 31.03.07 30.06.07 31.03.07 30.06.07 31.03.07

Koch Metalúrgica 432 432 - - - -
Cia Habitasul de Partic. - - - - 685 685
Habitasul Emp. Imob. - - - - 6.101 6.101
Laje de Pedra Village - - - - 1.460 1.460
Habitasul Desen. Imob. - - - - 12.015 12.015
Total 432 432 - - 20.261 20.261
Parcela de curto prazo (432) (432) - - (2.251) (563)
Parcela não circulante - - - - 18.010 19.698

Ativo Fornecedores Mútuo Passivo

Ativo Fornecedores Mútuo Passivo

Os débitos junto às controladas Irani Trading S/A e Habitasul Florestal S/A, são decorrentes de
operações comerciais entre as partes, sendo assim não há incidência de encargos bem como
vencimento final definido.

Os débitos junto às empresas Cia Habitasul de Participações, Habitasul Empreendimentos
Imobiliários Ltda, Laje de Pedra Mountain Village Ltda e Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários
S.A., serão liquidados em 50 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento final em fevereiro de
2011, reajustadas pela TJLP acrescida de juros de 6% ao ano, nos termos do contrato de compra e
venda de ações da Habitasul Florestal S/A, realizado em dezembro de 2006.

Não ocorreram atualizações neste segundo trimestre de 2007 em virtude de antecipação do
pagamento de 11 parcelas no mês de março deste ano, quando foram reconhecidos os juros bem
como o desconto obtido sobre essas parcelas.
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NOTA 13 – OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

a) Impostos a Recolher

Referem-se principalmente a parcelamentos de impostos e contribuições, conforme Lei nº
10684/2003, os quais estão atualizados monetariamente pela variação da TJLP. Os parcelamentos
são amortizados mensalmente e têm o seguinte prazo de liquidação:

Vencimento
30.06.07 31.03.07 30.06.07 31.03.07

Parcelamento Especial INSS 5.933 6.155 5.933 6.155 Junho 2013
Parcel. Especial Sec. Receita Federal 9.619 9.978 9.619 9.978 Julho 2013
Parcelamento INSS - - 789 800 Maio 2018
Parcelamento IRPJ - - 2 3 Dezembro 2008
Parcelamento ICMS - RS - - 62 82 Janeiro 2009

15.552 16.133 16.405 17.018

Vencimentos no longo prazo:

2008 1.540 1.612
2009 3.079 3.159
2010 3.079 3.159
2011 3.079 3.159
2012 3.077 3.157
2013 1.698 1.850

Acima - 309
15.552 16.405

Controladora Consolidado

b) Provisão para Contingências.

Referem-se a contingências trabalhistas, já deduzidos os depósitos judiciais relativos a cada uma das
ações no montante de R$ 18 (R$ 90 em 31.03.07) e contingências tributárias sobre recuperação de
Créditos Extemporâneos de ICMS e IPI no total de R$ 6.249.

NOTA 14 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social

O capital social em 30 de junho e 31 de março de 2007 é de R$ 63.381, composto por 8.104.500
ações, sendo 7.463.987 ações ordinárias e 640.513 ações preferenciais, ações sem valor nominal. As
ações preferenciais não têm direito a voto, participam dos lucros com remuneração superior à razão
de 10%, em relação às ações ordinárias, e têm prioridade de reembolso do capital, sem prêmio em
caso de liquidação da Companhia. A Companhia poderá emitir ações preferenciais, sem valor
nominal e sem direito a voto, até o limite de 2/3 do número das ações representativas do capital
social, bem como aumentar as espécies ou classes existentes sem guardar proporção entre si.

Em 21 de março de 2007, o Conselho de Administração autorizou a Companhia a adquirir 22.500
(vinte e duas mil e quinhentas) ações ordinárias de seu capital social no montante de R$ 321. Essas
ações foram emitidas quando do aumento de capital realizado em 08 de fevereiro de 2007, e foram
adquiridas pelo valor de subscrição determinado na Reunião de Conselho que deliberou referido
aumento. Essas ações serão mantidas em tesouraria para posterior utilização em Plano de Opção de
Aquisição a ser submetido à aprovação da Assembléia.
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NOTA 15 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

30.06.07 31.03.07 30.06.07 31.03.07
Amortização ágio Habitasul Florestal (2.096) (1.048) (2.096) (1.048)
Outras despesas operacionais (318) (91) (323) (91)

(2.414) (1.139) (2.419) (1.139)

Controladora Consolidado

NOTA 16 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Reconciliação efetiva dos impostos:

30.06.07 31.03.07 30.06.07 31.03.07

Resultado antes dos impostos 14.601 4.630 14.728 4.711
Alíquota Básica 34% 34% 34% 34%
Débito tributário à alíquota básica (4.964) (1.574) (5.008) (1.602)
 Efeito fiscal de (adições) exclusões
   permanentes:
   Amortização do ágio (713) (356) (713) (356)
   Equivalência patrimonial 475 251 - -
   Realização da reserva de reavaliação (270) (264) (270) (264)
   Juros sobre capital próprio 595 - 595 -
   Outras diferenças permanentes 74 5 466 203
Valor lançado ao resultado (4.803) (1.938) (4.930) (2.019)

Controladora Consolidado

NOTA 17 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

As despesas com honorários da Administração, sem encargos sociais, totalizaram R$ 528 no
segundo trimestre de 2007 (R$ 480 no mesmo período do ano anterior). A Assembléia Geral
Ordinária de 21 de março de 2007 aprovou, para o referido exercício, a remuneração global dos
administradores de no máximo R$ 4.000.

NOTA 18 –  JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO

A Companhia provisionou Juros Sobre o Capital Próprio como antecipação dos dividendos mínimos
obrigatórios em função dos lucros verificados no semestre. Em 19 de julho de 2007 a Diretoria propôs
e o Conselho de Administração aprovou a distribuição de Juros Sobre o Capital Próprio referente ao
1º semestre de 2007 no valor total de R$ 1.750. Sobre este montante distribuído foi retido R$ 263 de
Imposto de Renda Retido na Fonte conforme determina o parágrafo 2º do art. 9º da Lei 9.249/95. O
pagamento será efetuado até o mês de outubro do exercício em curso à conta de cada acionista,
deduzido dos 15% referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, observando-se os limites dos
dividendos estatutários.


