
Celulose Irani S.A. 
 
Demonstrações Contábeis Acompanhadas do 
Parecer dos Auditores Independentes 
 
 
31 de dezembro de 2005 e 2004 



 

 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

 
 
Aos 
Acionistas e Administradores da  
CELULOSE IRANI S/A 
Nesta Capital 
 
 
1 - Examinamos o balanço patrimonial da CELULOSE IRANI S/A, levantado em 31 de dezembro de 2005 

e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e 
aplicações de recursos referente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade 
de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas 
demonstrações contábeis.  

 
2 - Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria vigentes no Brasil e 

compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de 
transações e o sistema contábil e de controles internos da empresa; b) a constatação, com base em  
testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis 
divulgadas; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas 
pela administração da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto. 

 
3 - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, lidas em conjunto com as notas 
explicativas, representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da CELULOSE IRANI S/A, em 31 de dezembro de 2005, o resultado de suas operações, as 
mutações do patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos correspondentes ao exercício 
findo naquela data, de acordo com os princípios e práticas contábeis adotados no Brasil. 

 

4 - As demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 foram por 
nós auditadas, conforme parecer emitido em 14 de janeiro de 2005, e que continha ressalva quanto ao 
diferimento das variações cambiais passivas, as quais representaram o saldo remanescente do 
exercício de 2001.  

 

Porto Alegre, 23 de janeiro de 2006. 
 
 
 
 
 
 

 
Antonio Carlos Nasi 
Sócio Responsável 

Contador CRCRS nº 013.494/O 
 

NARDON, NASI - AUDITORES INDEPENDENTES 
CRCRS Nº 542 

 
 
 



 
 
 
 

CELULOSE IRANI S.A. 
 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004 
 
 

(Em milhares de reais) 
 
 
 

A  T  I  V  O  

 
2005 2004

CIRCULANTE

  Disponibilidades 712            614            
  Contas a receber de clientes 41.934       46.476       
  Provisão para perdas no recebimento de créditos (939)          (1.620)       
  Títulos descontados e operações de vendor (Nota 4) (3.723)       (23.807)     
  Adiantamento de cambiais entregues (4.376)       (4.179)       
  Estoques (Nota 5) 31.077       25.523       
  Impostos a recuperar 3.542         3.418         
  Outras contas a receber 5.932         7.578         
                         Total do circulante 74.159       54.003       

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

  Depósitos judiciais 4.980         3.936         
  Partes Relacionadas 300            -            
  Impostos a recuperar 3.891         2.848         
                         Total do realizável a longo prazo 9.171         6.784         

PERMANENTE

  Investimentos (Nota 6) 4.521         3.002         
  Imobilizado (Nota 7) 164.722     148.592     
  Diferido 47              -            
                         Total do permanente 169.290     151.594     

                         Total do ativo 252.620     212.381     

 
As notas explicativas anexas são parte 

integrante das demonstrações contábeis 



CELULOSE IRANI S.A. 
 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004 
(Em milhares de reais) 

 
P A S S I V O  E  P A T R I M Ô N I O  L Í Q U I D O  

 
2005 2004

CIRCULANTE

  Fornecedores 22.165       25.107       
  Instituições financeiras (Nota 8) 41.358       17.379       
  Impostos a recolher 5.142         5.461         
  Salários e encargos sociais 4.217         3.766         
  Adiantamento de clientes 480            633            
  Dividendos a pagar 549            2.013         
  Outras contas a pagar 4.309         2.745         

                      Total do circulante 78.220       57.104       

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

  Instituições financeiras (Nota 8) 41.516       21.347       
  Impostos a recolher (Nota 10-a) 18.551       19.795       
  Provisão para contingências (Nota 10-b) 6.735         6.735         
  Partes Relacionadas (Nota 9) 3.037         3.151         
  Outras contas a pagar 4.665         3.852         
  Provisão IRPJ e CS sobre reserva de reavaliação 7.202         7.972         

                      Total do exigível a longo prazo 81.706       62.852       

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

  Capital social realizado (Nota 11) 39.090       39.090       
  Reserva de reavaliação 25.663       27.158       
  Reserva legal 2.102         1.986         
  Reserva de retenção de lucros 25.839       24.191       

                      Total do patrimônio líquido 92.694       92.425       

                      Total do passivo e do patrimônio líquido 252.620     212.381     

 
As notas explicativas anexas são parte 

integrante das demonstrações contábeis 



 
CELULOSE IRANI S.A. 

 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 

 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004 

 
(Em milhares de reais) 

 
2005 2004

RECEITA BRUTA DAS VENDAS DE PRODUTOS,
MERCADORIAS E SERVIÇOS 361.932     366.046     

Devoluções de vendas e impostos (81.465)     (79.862)     

Receita operacional líquida 280.467     286.184     

CUSTO DOS PRODUTOS, MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS (211.476)   (207.843)   

Lucro operacional bruto 68.991       78.341       

DESPESAS OPERACIONAIS (69.171)     (58.148)     
  De vendas (29.962)     (25.224)     
  De administração (24.740)     (20.549)     
  Remuneração dos administradores (1.744)       (1.159)       
  Despesas financeiras (21.099)     (18.352)     
  Receitas financeiras 6.424         4.723         
  Outras receitas operacionais 1.950         2.413         

Lucro operacional líquido (180)          20.193       

RECEITAS, (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS
Ganhos (perdas) líquidos na alienação de
  Bens do imobilizado (341)          (187)          

    Outras receitas (despesas) não operacionais (352)          479            
Resultado da equivalência patrimonial 1.520         1.390         

Resultado antes dos impostos e contribuições sobre a renda 647            21.875       

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (598)          (7.435)       

Reversão de Juros sobre o Capital Próprio -            2.890         

Lucro líquido do exercício 49              17.330       

LUCRO LÍQUIDO POR  AÇÃO EM R$ 0,01           2,71           

 
As notas explicativas anexas são parte 

 integrante das demonstrações contábeis.



CELULOSE IRANI S.A. 

 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004 

 

(Em milhares de reais)  

 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 39.090            28.141          1.045          11.216           -                     79.492            

Realização de reserva de reavaliação -                      (983)              -                  -                     1.489              506                 

Lucro do exercício -                      -                    -                  -                     17.330            17.330            

-Destinações Propostas

    Reserva legal -                      -                    941             -                     (941)               -                      

    Dividendos propostos (R$ 0,31 por ação) -                      -                    -                  -                     (2.013)            (2.013)             

    Juros sobre o Capital Próprio -                      -                    -                  -                     (2.890)            (2.890)             
    Reserva de Retenção de Lucros 12.975           (12.975)          -                      

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 39.090            27.158          1.986          24.191           -                     92.425            

Realização de reserva de reavaliação -                      (1.495)           -                  -                     2.264              769                 

Lucro do exercício -                      -                    -                  -                     49                   49                   

-Destinações Propostas

    Reserva legal -                      -                    116             -                     (116)               -                      

    Dividendos propostos (R$ 0,09 por ação) -                      -                    -                  -                     (549)               (549)                
    Reserva de Retenção de Lucros 1.648             (1.648)            -                      
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 39.090            25.663          2.102          25.839           -                     92.694            

Capital Social
Reserva de 
Reavaliação

Lucros 
Acumulados

Total

Reservas de Lucros

Legal
Retenção de 

Lucros

 
 

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis.



 

CELULOSE IRANI S.A. 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004 
 
 

(Em milhares de reais) 

 

 
2005 2004

ORIGENS DOS RECURSOS
    Das operações
        Lucro líquido do exercício 49               17.330        
        Reversão do Imposto sobre Reserva de Reavaliação 769             506             
        Valores que não afetam o capital circulante líquido
            Depreciações/ exaustões/amortizações 19.878        14.881        
            Resultado de equivalência patrimonial (1.520)         (1.390)         
            Custo do imobilizado baixado ou vendido 5.252          524             

Originado das operações 24.428        31.851        

    De terceiros
        Aumento do exigível a longo prazo 18.854        14.930        

Originado de terceiros 18.854        14.930        

Total das origens 43.282        46.781        

APLICAÇÕES DE RECURSOS

        Em imobilizado 41.306        41.759        
        Em investimentos -                  1.553          
        Aumento do realizável a longo prazo 2.387          2.909          
        Dividendos Propostos 549             4.903          

Total das aplicações 44.242        51.124        
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (960)            (4.343)         

COMPOSIÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO:

        Capital circulante líquido no início do exercício (3.101)         1.242          
        Capital circulante líquido no final do exercício (4.061)         (3.101)         

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (960)            (4.343)         

 
 
 

As notas explicativas anexas são parte 
integrante das demonstrações contábeis.



 

 
CELULOSE IRANI S.A. 

 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 
 

(Valores expressos em milhares de reais) 
 

 
01. ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 
A Sociedade tem por objeto principal a industrialização e o comércio de papel, chapas e 
caixas de papelão ondulado, móveis, madeiras serradas e produtos a partir de resina de 
pinus. Atua no florestamento e reflorestamento de espécies apropriadas a estas atividades, 
e em outras atividades correlatas à atividade agroflorestal (extração e corte de madeiras, 
culturas, etc.). 
 
 
02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
vigentes no Brasil e em conformidade com as determinações estabelecidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM. 
 
 
03. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
 (a) Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos--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 eventuais perdas na realização dos créditos. 

 
 (b) Estoques--são demonstrados pelo menor valor entre o preço de mercado e o custo 

médio de aquisição ou fabricação. 
 
 (c) Imobilizado--é avaliado ao custo de aquisição e reavaliação, corrigido 

monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e deduzido das respectivas 
depreciações e exaustões. 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 das extrações efetuadas. 

 
 (d) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social--o imposto de renda sobre 

o lucro real e a contribuição social foram apurados em conformidade com a legislação 
vigente. 

  
(e) Instituições Financeiras--os saldos estão atualizados de acordo com os índices 

contratuais até a data do balanço, conforme regime de competência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
04. TÍTULOS DESCONTADOS E OPERAÇÕES DE VENDOR 
 
 
Estão representados conforme segue: 
 

2005 2004

Títulos Descontados -         20.098     
Operações de Vendor em Aberto 3.723     3.709       

Total 3.723     23.807      
 
 
 
 
05. ESTOQUES 
 
 

2005 2004

Produtos Acabados 10.448    4.211      
Produtos em Elaboração 2.031      2.016      
Materiais de Produção 12.508    14.500    
Materiais de Consumo 4.223      3.598      
Outros Estoques 1.867      1.198      

     Total 31.077    25.523    

 
 
 
 
 
06 – INVESTIMENTOS 
 
Refere-se principalmente ao controle acionário da empresa Habitasul Trading S/A, com 
Capital Social de R$ 3.045 mil, (2004 – R$ 3.045 mil), composto por 22.528 ações 
ordinárias sem valor nominal, adquirido em 1° de janeiro de 2004 no montante de R$ 1.553 
mil e a respectiva equivalência patrimonial de R$ 1.520 mil (R$ 1.390 mil em 2004). 
 
Seu Patrimônio Líquido é de R$ 4.464 mil (2004 – R$ 2944 mil) do qual a Celulose Irani S/A 
participa com 99,98%, e seu lucro líquido foi de R$ 1.520 mil (2004 – R$ 1.390 mil). 
 
As operações de 2005 foram com vendas de R$ 232 mil (2004 – R$ 5.092 mil) e com 
despesas de R$ 2.558 mil (2004 – R$ 271 mil)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
07. IMOBILIZADO 
 
 

Taxas Anuais  de 2005 2004
Depreciação Custo Depreciação
e Exaustão Corrigido e Exaustão Valor Valor

% Reavaliado Acumuladas Líquido Líquido

Terrenos - 14.576          -              14.576      14.576           

Prédios e Construções 4 45.772          19.198        26.574      23.071           

Equipamentos e Instalações 10 a 20 141.394        81.710        59.684      39.289           

Veículos e Tratores 20 1.618            1.286          332           382                

Florestamento e Reflorestamento 5,8 59.120          18.386        40.734      38.178           

Imobilizações em Andamento - 22.821          -              22.821      33.095           

Outras Imobilizações 10 a 20 29                 28               1               1                    -
Total 285.330        120.608      164.722    148.592         

 

As contas do ativo imobilizado incluem R$ 32.860 (2004 - R$ 35.124), líquidos das 
depreciações e exaustões acumuladas, de reavaliações de prédios, terrenos e florestas. 
Sua realização no exercício, líquido dos impostos, foi de R$ 1.495 (2004 – R$ 983). As 
provisões para imposto de renda e contribuição social foram calculadas de acordo com a 
legislação vigente. 
 
 
 
08. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 
 
Os empréstimos e financiamentos estão apresentados como segue: 
 
 

2005 2004
Longo Longo

Circulante Prazo Circulante Prazo

Moeda Nacional

Ativo Permanente
   Finame 7.602         24.925        5.970          18.482       
Capital de Giro 23.839       13.212        3.267          6                
Credores por Financiamento
   APV - South American Ltda 1.768         2.652          -                  -                 

Moeda Estrangeira

Adiantamento de Contrato de Câmbio 6.695         -                  6.236          -                 
IKB Deutsche 1.454         727             1.906          2.859         

Total 41.358       41.516        17.379        21.347       

 
 
 
 
 



 

Sobre os mesmos incidem os seguintes encargos: 
 

a) os empréstimos e financiamentos em moeda nacional - Finames, estão sujeitos a 
juros que variam entre 5,6% e 8,5% a.a., acrescidos da TJLP, com vencimento 
final em 2012. 

 
b) os empréstimos e financiamentos em moeda nacional – 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.  
 

d) os adiantamentos de contrato de câmbio, em 31 de dezembro de 2005, estão 
sujeitos a juros que variam de 0,46%  a 0,63% a.m., mais variação cambial do 
dólar. 

 
e) IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AKTIENGESELLSCHAFT, atualizável a taxa 

equivalente ao EURIBOR mais 1,5% a.a. e variação cambial do EURO, pagável 
em parcelas semestrais até 2007. 

 
Em garantia foram oferecidos avais dos diretores, hipotecas de bens e alienação 
fiduciária. 

 
Os empréstimos e financiamentos de Capital de Giro apresentaram aumento em relação ao 
exercício anterior, em função da eliminação dos Títulos Descontados que representavam 
R$ 20.098 mil em 2004. (Nota 4) 

 
 
 

09. PARTES RELACIONADAS 
 

 Correspondem a débitos junto à subsidiária Habitasul Trading S/A, no montante de R$ 
3.037 mil, decorrentes de operações comerciais em que a Habitasul Trading S/A opera no 
mercado internacional para a Celulose Irani S/A. Sendo assim não há incidência de 
encargos bem como vencimento final definido. 
 
 
10. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 
 
 
 a) Impostos a Recolher 
 

Referem-se 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
Descrição 2005 2004 Final

Parcelamento Especial INSS 7.079         7.516         20/06/2013
Parcelamento Especial Sec. Receita Federal 11.472       12.279       30/06/2013

Total 18.551       19.795       

 



 

 
 

  
b) Provisão para Contingências 
 

 Referem-se a contingências trabalhistas as quais envolvem responsabilidade 
contingente provável no total de R$ 486 (2004 – R$ 486) e contingências 
tributárias sobre recuperação de Créditos Extemporâneos de ICMS e IPI no total 
de R$ 6.249  (2004 – R$ 6.249). 

 
 
11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
 a) Capital Social 

 
O capital social em 31 de dezembro de 2005 e 2004 é de R$ 39.090, composto por 
6.403.450 (2004 – 128.069.000) ações sem valor nominal, sendo 5.897.371 (2004 
– 117.947.420) ordinárias e 506.079 (2004 – 10.121.580) preferenciais. 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 Sociedade. A 
Sociedade 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. 
No dia 29 de março de 2005, em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária foi 
aprovada a proposta do Conselho de Administração, para grupar as ações 
nominativas escriturais, sem valor nominal, representativas do Capital Social, na 
proporção, em cada uma das espécies, de 1 (uma) nova para cada 20 (vinte) 
ações existentes, mediante o cancelamento das atuais ações e emissão de novas, 
com idênticas características e direitos, aos respectivos titulares na data do 
grupamento, passando o Capital Social a ser representado pelas ações acima 
quantificadas. 

 
 
 b) Dividendos e Reserva Legal 
 

São garantidos, estatutariamente, aos acionistas, dividendos obrigatórios à razão 
de 25% do lucro líquido ajustado. As ações preferências têm direito a dividendos 
10% superiores aos das ações ordinárias. A Administração da Cia está propondo a 
distribuição de dividendos, referentes ao ano de 2005, no valor de R$ 549 mil 
correspondentes a R$ 0,09 por ação preferencial e R$ 0,08 por ação ordinária. 
Sobre estes valores não haverá incidência de Imposto de Renda. Os cálculos de 
formação da base de dividendos estão demonstrados a seguir: 
 
 
 



 

 

2005 2004

Lucro Líquido do Exercício 49              17.330       

Ajustes :
    Depreciação/Exaustão da parcela reavaliada 2.264         1.489         

2.313         18.819       

Reserva Legal (5%) 116            941            

Base para Dividendos 2.197         17.878       
Dividendos Propostos (25% - R$ 0,086 por ação) 549            4.469         

Juros sobre Capital Próprio antecipado (líquidos de IRRF) -             2.456         

Dividendos Líquidos 549            2.013         

 
 
 
12. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
Em atendimento à Instrução Normativa CVM nº 235/95, a Sociedade procedeu a uma 
avaliação dos seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado, por 
meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Os valores 
conhecidos ou estimados dos instrumentos financeiros em 31 de dezembro de 2005 e de 
2004, registrados em contas patrimoniais, não apresentam montantes de mercado 
significativamente diferentes dos reconhecidos nas demonstrações contábeis.  
 

 
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
Senhores Acionistas, 
 
 
A administração da Celulose Irani S/A submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da companhia, com o respectivo parecer 
dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2005. As Demonstrações Financeiras estão elaboradas de acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações e suas alterações, e com as normas estabelecidas pela Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM. 
 
MENSAGEM AOS ACIONISTAS 
 
A Celulose Irani S/A, em 2005, continuou com sua estratégia de buscar maior valor 
agregado aos seus produtos e melhorando os índices de satisfação dos clientes.   
 
O ano de 2005 foi marcado pelo baixo crescimento econômico do País e, 
conseqüentemente, dos mercados em que a empresa atua. O Real sobre-apreciado 
reduziu significativamente as margens líquidas dos produtos exportados impactando 
fortemente no resultado da empresa. Também em função da taxa de câmbio, houve super 
oferta no mercado local de produtos antes destinados à exportação, ocasionando queda 
nos preços dos produtos vendidos no mercado interno.   
 
No entanto, buscando compensar as perdas decorrentes do câmbio, a eficiência 
operacional das diversas unidades de negócio teve importante evolução. O principal 
destaque foi o recorde histórico de produção anual de papel.  
 
Os investimentos na modernização e automação das fábricas continuam sendo feitos. No 
ano de 2005, o investimento do projeto de co-geração de energia da Div. Papel operou 
normalmente, criando condições para a melhora do desempenho da empresa, minimizando 
o impacto negativo nos custos de energia em função da estiagem ocorrida na região.   
 
 
 

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS 
(R$ mil) 2005 2004 
Receita Operacional Bruta 361.932 366.046 
   Mercado Interno 293.821 284.786 
   Mercado Externo 68.111 81.260 
Receita Operacional Líquida 280.467 286.184 
Lucro Bruto 68.991 78.341 
   Margem Bruta 24,6% 27,4% 
Resultado Operacional Líquido (180) 20.193 
Resultado Líquido 49 17.330 
EBITDA 35.200 50.158 
   Margem EBITDA 12,6% 17,5% 
Índice de Liquidez Corrente 0,95 0,95 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

EBITDA – EARNING BEFORE INTEREST, TAXES, 
DEPRECIATION AN AMORTIZATION 

 (R$ mil)   2005         2004 
 Resultado Líquido  49,     17.330
 IRPJ e CSLL  (598)      (7.435)
 Estorno de juros sobre o Capital Próprio         - 2.890
 Resultado Antes do IRPJ e CSLL     647      21.875 
 Depreciação     17.368        13.226 
 Exaustão       2.510         1.428 
 Resultado Financeiro     14.675      13.629

EBITDA     35.200      50.158
 
 
O resultado líquido da Cia, em 2005, foi de R$ 49 mil frente ao resultado de R$ 17.330 mil, 
verificado no ano anterior. O resultado da Cia, em 2005, terá como destinação a 
distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, a constituição de reserva legal, e o saldo, 
conforme será proposto pela Administração, será reinvestido na própria Cia.  
 
A Receita Bruta, por sua vez, foi 1,1% inferior, em 2005, perfazendo um total de R$ 
361.932 mil contra R$ 366.046 mil de 2004. Já em Dólares o valor da Receita Bruta foi de 
US$ 149.159 mil em 2005, contra US$ 125.230 mil de 2004. As exportações foram 
superiores em Dólar – apresentando queda de 16,1% em Reais com relação ao ano de 
2004 –, através das vendas de papel, madeira, móveis, breu e terebintina.  No mercado 
interno, se evidenciou um incremento de 3,2% nas vendas, notadamente, pelo aumento da 
participação do segmento de embalagens de papelão ondulado.  
 
Com isso, a Receita Operacional Líquida foi 2,0% inferior, no ano de 2005, em relação a 
2004. O Lucro Bruto, em 2005, foi de R$ 68.991 mil, frente aos R$ 78.341 mil de 2004, uma 
variação de -11,9%. A Margem Bruta também apresentou queda para 2005, ficando em 
24,6%, contra 27,4% do ano de 2004. O Resultado Operacional Líquido, por sua vez, foi, 
em 2005, negativo em R$ 180 mil, frente aos R$ 20.193 mil verificados no ano anterior. 
 
A Margem de EBITDA apresentou pequena queda, passando de 17,5% em 2004 para 
12,6% no ano de 2005. O valor absoluto do EBITDA foi apurado em R$ 35.200 mil em 
2005, contra R$ 50.158 mil do ano de 2004. 
 
O Resultado Financeiro foi negativo em R$ 14.675 mil, frente aos R$ 13.629 mil de 2004. 
Dos R$ 14.675 mil de 2005, R$ 1.353 mil representam variação cambial ativa e R$ 16.028 
mil (R$ 10.451 mil em 2004) correspondem a despesas financeiras efetivas (juros, 
despesas bancárias, CPMF e descontos concedidos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO – DVA 
(R$ mil) 2005 2004 % 
1. RECEITAS 361.141 366.740 (1,5)% 
1.1 Venda de Merc. Produtos e Serviços 361.932 366.046 (1,1)% 
1.2 Provisão para Dev. Duvidosos (Rev./Constituição) (98) 402 - 
1.3 Não Operacionais (693) 292 - 
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 247.568 246.233 0,5% 
2.1 Matérias-primas Consumidas 171.041 174.528 (2,0)% 
2.2 Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos 1.107 4.249 (73,9)% 
2.3 Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e outros 75.420 67.456 11,8% 
3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1 -2) 113.573 120.507 (5,7)% 
4. RETENÇÕES 19.878 14.881 33,6% 
4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão 19.878 14.881 33,6% 
5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO    

 PELA ENTIDADE (3-4) 
93.695 105.626 (11,3)% 

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 
TRANSFERÊNCIA 

7.943 6.113 29,9% 

6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial 1.519 1.390 9,3% 
6.2 Receitas Financeiras  6.424 4.723 36,0% 
7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 101.638 111.739   (9,0)% 
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 101.638 111.739   (9,0)% 
8.1 Pessoal e Encargos  41.363 36.994 11,8% 
8.2 Impostos, Taxas e Contribuições  34.597 36.294   (4,7)% 
8.3 Juros e Aluguéis 25.080 20.573 21,9% 
8.4 Juros S/Capital Próprio e Dividendos 549 4.903 (88,8)% 
8.5 Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício 49 12.975 (99,6)% 

 
 
 
A distribuição das Vendas teve a seguinte participação, no ano de 2005: 

 
Participação das vendas por Divisão de Negócio

Embalagens 
45%
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Resinas 
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44%

Participação das vendas Mercado Interno e Externo ( em mil 
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Mercado Externo Mercado Interno
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19%

 
 
A distribuição das Vendas em Dólares nos anos de 2004 e 2005 teve a seguinte 
participação: 
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DESEMPENHO DOS NEGÓCIOS 
 
A Celulose Irani S/A é composta de três Divisões. Estas Divisões estão organizadas de 
acordo com o segmento de mercado em que atuam, são independentes em suas 
operações e integradas de modo harmônico, buscando otimizar o uso das florestas 
plantadas de pinus, através do seu multiuso.  
Assim, a Divisão Papel, situada em Vargem Bonita - SC, tem por finalidade a produção de 
papéis Kraft de baixa e alta gramaturas e de papéis reciclados, destinados ao mercado 
externo e interno, e para a Divisão Embalagem. A Divisão Embalagem produz caixas e 
chapas de papelão ondulado, leves e pesadas, e conta com duas unidades produtivas, 
sendo uma em Santana de Parnaíba - SP e outra em Vargem Bonita - SC. A Divisão 
Móveis, Madeiras e Resinas industrializa produtos a partir da madeira não destinada para 
a fábrica de celulose e papel, buscando otimizar a exploração das florestas, através do seu 
multiuso. Esta Divisão conta com quatro unidades produtivas, sendo uma fábrica de móveis 
de pinus em Rio Negrinho - SC, uma serraria situada em Vargem Bonita - SC e outra 
serraria em São José do Norte - RS, além de uma unidade de negócio denominada 
Resinas, localizada em Balneário de Pinhal - RS, que produz breu e terebintina, a partir de 
resina extraída de uma base florestal de aproximadamente 9.000 ha, com praticamente 
toda a produção direcionada ao mercado externo.   
 
 
DIVISÃO PAPEL 
 
A Divisão Papel ocupou, em 2005, a 10ª posição no ranking dos maiores produtores de 
papel do Brasil, segundo a Bracelpa - Associação Brasileira de Papel e Celulose, e conta 
com quatro máquinas, sendo que uma delas utiliza Aparas como base para a sua 
produção. As demais máquinas, por sua vez, utilizam fundamentalmente celulose Kraft de 
produção própria. Em 2005, a Divisão Papel utilizou 100% da sua capacidade instalada, 
contra 98% de 2004.  
A expedição de papel, em 2005, teve um incremento de 5,9%, comparada à de 2004. 
Foram expedidas 162.728 ton. destinadas à Divisão Embalagem e aos mercados interno e 
externo, frente às 153.689 ton. de 2004. Também foram produzidas e expedidas, no ano de 
2005, 5.263 ton de papel em máquinas de terceiros, sendo este volume destinado à Divisão 
Embalagens. A produção e destinação dos papéis produzidos em instalações próprias, teve 
a seguinte composição em 2005: 
 



 

Produção total de papel (em toneladas)
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Na atividade comercial, os esforços foram para aumentar a nossa participação no mercado 
interno, mantendo os níveis de preços. No entanto, tendo em vista o fraco desempenho do 
mercado local de Papel em 2005, foi possível manter a participação de mercado e 
minimizou-se a queda dos preços verificada.  No mercado externo, os volumes vendidos 
aumentaram relativamente, apesar das margens reduzidas. 
 
Os preços médios dos papeis apresentaram queda neste ano de 2005 em relação ao 
exercício anterior. Ao final de 2005 a redução de preços chegou a 11,2% no mercado 
interno, enquanto no mercado externo a redução foi de 22,2% comparativamente ao final 
do ano de 2004. 
 
Na área florestal estão sendo feitos investimentos em reflorestamento que assegurem o 
suprimento futuro de madeira para processo e biomassa da fábrica de papel e celulose. 
Entre as formas de reflorestamento destacam-se as parcerias estabelecidas com 
produtores rurais.   
 
 
DIVISÃO EMBALAGEM 
 
A Divisão Embalagem aumentou a sua participação no mercado nacional de embalagens 
para 3,0% no ano de 2005, contra 2,8% em 2004, de acordo com dados de vendas da 
ABPO - Associação Brasileira do Papelão Ondulado. A produção de embalagens nas suas 
duas unidades cresceu, em 2005, 5,5%, se comparada ao ano anterior. Este aumento 
deve-se à melhor utilização da capacidade instalada e otimização dos processos produtivos 
nas duas unidades produtivas. 
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A comercialização de chapas e caixas de papelão ondulado seguiu os parâmetros do 
mercado nacional, e os preços médios apresentaram pequena queda para este ano de 
2005 em relação ao ano de 2004.  Ao final de 2005, os preços médios líquidos das caixas 
de papelão ondulado estavam 9,6% abaixo dos praticados em dezembro de 2004, na 
fábrica de Santana de Parnaíba - SP, e 5,4%, na fábrica de Vargem Bonita - SC. 
 



 

 
DIVISÃO MÓVEIS, MADEIRAS E RESINAS 
 
A Divisão Móveis, Madeiras e Resinas vende praticamente a totalidade da sua produção no 
mercado externo.  
 
As fábricas de serrados produziram 8,4% a mais que em 2004 e direcionaram parte de sua 
produção para a unidade móveis. Apesar do aumento da produção de madeiras serradas 
no ano de 2005 em relação ao ano de 2004, permanece a política de redução do corte das 
florestas próprias, privilegiando o seu incremento natural. A fábrica de serrados transferiu, 
internamente, para as Divisões Papel e Móveis, 9.184 m3 de madeira, em 2005. 
 
Por sua vez, a fábrica de móveis teve uma diminuição de 15,9% na produção em 
instalações próprias, comparativamente a 2004. A fábrica de móveis, em 2005, terceirizou a 
produção de 3.841 m3 de móveis, que, somados aos 6.940 m3 de produção própria, 
elevaram às vendas totais a 10.516 m3, otimizando custos de produção. Os preços médios 
líquidos em Dólar se mantiveram estáveis no ano de 2005, porém, abaixo dos preços 
praticados em Reais no ano de 2004 ocasionados pela baixa das taxas de câmbio.  
 
Na atividade comercial, os esforços estão sendo focados na reestruturação das equipes de 
vendas e na busca de novos mercados externos, consolidando a política de vendas desta 
unidade baseada no mercado internacional de móveis de madeira. 
Além disso, o ano de 2006 inicia com a abertura de vendas de móveis para o mercado 
interno através da internet no site: www.meumoveldemadeira.com.br, vislumbrando boas 
expectativas de comercialização nesta modalidade. 
 
A unidade resinas produziu 4.500 ton de breu e terebintina, no ano de 2005, e colocou no 
mercado externo 4.314 ton. Os preços médios do breu e da terebintina também se 
mantiveram estáveis em Dólar, mas afetados negativamente em reais pelas taxas de 
câmbio em baixa. O mercado de breu e terebintina já apresenta sinais de melhora no final 
deste exercício, com tendência de crescimento e aumento de preços de venda já para o 
início do ano de 2006. 
 
A evolução de produção e de vendas da Divisão Móveis, Madeiras e Resinas está 
demonstrada a seguir: 
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GESTÃO DE PESSOAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
No final de 2005, a Celulose Irani SA contou com um quadro efetivo de 1855 pessoas e 
com significativos esforços e investimentos realizados nestas áreas. Neste relatório serão 
apresentados nos seguintes tópicos: 
 

Gestão de Clima: Em 2005 a empresa priorizou a Gestão do Clima Organizacional, 
através de uma ação conjunta das lideranças e suas respectivas equipes. Os resultados da 
pesquisa realizada foram analisados e a partir deles, ações foram planejadas e executadas. 
Como conseqüência deste processo houve não só a melhoria do clima, mas também um 
incremento do exercício de liderança por parte dos gestores. 
 

Treinamento e Desenvolvimento: A Celulose Irani S/A continuou investindo fortemente na 
qualificação e desenvolvimento de seus colaboradores. Totalizou em 2005 um investimento 
de R$ 669 mil em programas e/ou subsídios para a formação técnica, inglês, cursos 
superiores de graduação e pós-graduação bem como em programas de desenvolvimento 
comportamental e gerencial. 
 

Saúde e Segurança: Em 2005, a cultura de excelência em segurança foi fortemente 
disseminada e contou com o envolvimento mais efetivo por parte das lideranças e 
colaboradores. Como resultado destaca-se: melhorias nas rotinas e controles; 
desenvolvimento de programas e práticas voltadas para a Qualidade Auditiva do 
Trabalhador (PQAT), Acidente Zero (PAZ), Estruturação e desenvolvimento da Brigada de 
Emergência, além de ter sido intensificado as ações junto às CIPA´s  e, em especial à 
SIPAT de cada Unidade. É nítido que a Cultura de Excelência em Segurança vem sendo 
incorporada por todos de forma consistente e expressada através de ações no dia-a-dia. 
 

Remuneração e Benefícios: A Política de Carreira e Remuneração da Empresa valoriza 
competências presentes e potenciais. Também está implementada a política que prevê a 
priorização de pessoas internas no preenchimento de vagas.  
Ainda, a Empresa mantêm alguns benefícios diferenciados, como: Transporte gratuito, 
Alimentação em restaurantes industriais, Planos de Saúde, Cesta Básica e Seguro de Vida 
em Grupo. Estes representaram em 2005, um investimento de R$ 7.074 mil. 
 

Programa de Participação nos Resultados – PPR: Neste programa, vale considerar, que 
os ganhos são adicionais à remuneração anual fixa. O programa alinha os funcionários da 
empresa ao Planejamento Estratégico da organização. Através do PPR a empresa pratica a 
gestão participativa, alcançando elevado grau de participação dos funcionários no 
planejamento e nas decisões da Cia. 
 
 
 



 

 
INDICADORES SOCIAIS 
 
A Celulose Irani S/A, em 2005 fez avanços significativos alinhada à Cultura de 
Desenvolvimento Sustentável, tanto internamente quanto junto às Comunidades de 
entorno. Entre os destaques estão: 
 

Público Interno: Estabelecendo o compromisso social no desenvolvimento de jovens 
talentos, em 2005 foi intensificado o Programa Menor Aprendiz em algumas Unidades. 
Foi destaque a sistemática de acompanhamento, que considerou tanto o desenvolvimento 
do jovem dentro da Empresa, quanto junto às escolas e comunidade. 
Como alternativa para promover a diversidade no ambiente de trabalho, a empresa em 
2005 se dedicou à estruturação da Política Inclusiva de Pessoas com deficiência, bem 
como no planejamento e execução de ações voltadas para a sensibilização interna, 
planejamento das adaptações físicas e planejamento do recrutamento e seleção de 
pessoas com deficiência. 
 
Comunidade: Entendendo a importância de estimular o desenvolvimento sustentável das 
comunidades com as quais se relaciona, a empresa sistematizou seu programa de 
Investimento no Social. O programa foi construído em parceria com a Consultoria Social do 
SESI e teve como área piloto as duas vilas no entorno das Unidades fabris de Papel e 
Embalagem em SC. A partir do diagnóstico da situação das comunidades, ações foram 
propostas, priorizadas e implementadas. Dentre as priorizadas, estão: a criação e 
capacitação de um Comitê Comunitário e o Programa Superação Jovem.  
O “Comitê Comunitário” é responsável por identificar as necessidades e estruturar as 
melhores alternativas para o desenvolvimento da comunidade, norteado por valores de 
independência e auto sustentabilidade e o “Programa Superação Jovem” visa estimular 
as iniciativas juvenis, proporcionando oportunidades de desenvolvimento da autonomia, 
solidariedade e responsabilidade dos participantes. 
  
A Celulose Irani S/A também incentivou projetos culturais, via Lei Rouanet onde investiu 
R$ 85 mil e também utilizou-se dos benefícios da Lei n° 13.366 do Estado de Santa 
Catarina onde investiu R$ 339 mil em projetos do FUNCULTURAL e do FUNTURISMO: 
Recitais de Interação Musical Piano, Festival de Dança de Joaçaba, Projeto Semana do 
Contestado de Irani, Projeto XVII Festival da Música Irani, Projeto Brilho de Natal de Ponte 
Serrada e Feira do Livro do Meio Oeste de SC.  
 
Destaca-se ainda a parceria na campanha “Pedágio do Brinquedo” que através de uma 
corrente de voluntariado, por parte dos colaboradores, arrecadou mais de 20.000 
brinquedos para as crianças carentes da região da Campanha.  
 
Ainda em 2005, A Celulose Irani S/A recebeu o certificado de adesão ao Fundo Social 
Catarinense, que a considera uma “Empresa Amiga de Santa Catarina”. O Fundo Social 
foi criado pelo  atual Governo do Estado para arrecadar recursos equivalentes a 5% do 
ICMS devido mensalmente pelas empresas. A Celulose Irani S/A vem depositando este 
percentual desde maio de 2005 e a renda recolhida, aplicada em obras de infra-estrutura, 
saúde e educação no Estado. 
 
 
MEIO AMBIENTE 
 
Indicadores Ambientais 
A Celulose Irani S/A deu prosseguimento aos Programas de Gerenciamento Ambiental, 
para tratamento, redução, manuseio e disposição final das emissões hídricas, gasosas e 
sólidas nos seus parques fabris. Para isso, conta com um Sistema de Gestão Ambiental 
que envolve diversos subsistemas para proteção do Meio Ambiente estando destacados: 
Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Sistema de Gerenciamento de Emissões 
Atmosféricas; Sistema de Gerenciamento de Efluentes Líquidos; Sistema para 



 

acompanhamento e atendimento a Legislação; Levantamento de Aspéctos e Impactos 
Ambientais; Programa de Coleta Seletiva, além de Ações de Educação Ambiental para 
funcionários e terceiros.  
Esses programas visam melhoras contínuas nos processos de produção de todas as 
unidades da Cia, melhorando o desempenho operacional de cada uma delas e contribuindo 
para a preservação do meio ambiante ao qual estamos inseridos. 
 
Na área florestal, também foram desenvolvidas diversas atividades visando manter e 
aprimorar a sustentabilidade ambiental da atividade sivicultural. A Celulose Irani S/A 
mantém 11.400 hectares (35% da área total) de área nativa preservada ou conservada, e 
mantém manejo florestal alinhado às melhores práticas de mercado. 
 
Ainda em 2005, a empresa obteve a aprovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, do 
projeto de MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo em nossa unidade de co-geração 
de energia instalada na Divisão Papel. Este projeto gera energia através da queima de 
biomassa, que até então era depositada na natureza, com menos emissão de gás metano 
e contribuindo na redução do efeito estufa. 
 
Investimentos no Meio Ambiente em 2005: Neste ano, grandes investimentos foram 
realizados, tendo como principais itens: Nova planta da Evaporação, equipamentos com 
maior capacidade, para atender demanda de crescimento de produção atual e futura, com 
menor emissão de poluentes atmosféricos e hídricos e com melhor tecnologia, o que 
propicia maior eficiência no processo, representando R$ 6,9 milhões; Melhorias diversas 
em todo parque fabril da Divisão Embalagem e da Divisão Papel de Vargem Bonita, SC, 
para evitar transbordos e vazamentos indesejáveis ao meio ambiente, com investimento em 
torno de R$ 250 mil.  
 
INVESTIMENTOS 
 
A Cia continua sua estratégia de investir na modernização e automação dos seus 
processos produtivos. Em 2005, foram investidos importantes recursos na contínua 
melhoria dos processos, máquinas, equipamentos e em reflorestamento. Os investimentos 
em 2005 somaram R$ 41,3 milhões, assim distribuídos: 
 
Prédios e Construções R$ 5.300 mil 
Equipamentos e Instalações R$ 30.940 mil 
Florestamento e Reflorestamento R$ 5.066 mil 
 
Neste ano, o principal investimento foi a construção de um novo forno queimador de licor e 
de uma nova planta de evaporação na Divisão Papel, que possibilitará o aumento da 
produção de celulose a partir de março de 2006. 
Os investimentos em máquinas e equipamentos foram financiados por meio de linha de 
crédito FINAME e BNDES Automático, através de agentes repassadores e outros. Do total 
investido, 51% foram financiados por linhas de crédito, e 49%, com recursos do caixa da 
própria Cia.  
 
 
DIVIDENDOS 
  
A Administração da CIA está propondo a distribuição de dividendos referentes ao ano de 
2005, no valor de R$ 549 mil, correspondentes a R$ 0,09 por ação preferencial e R$ 0,08 
por ação ordinária. Sobre estes valores não haverá incidência de Imposto de Renda.  
 
 
SERVIÇOS DE AUDITORIA 
 
No ano de 2005 não ocorreram, por parte dos nossos Auditores Independentes, prestações 
de serviços que não sejam de Auditoria Externa. 



 

 
 
PERSPECTIVAS 
 
Nossa expectativa para 2006 é de um ano de crescimento moderado da economia 
brasileira. A elevada taxa de juros, o Real valorizado, a crise política e as eleições, tendem 
a criar instabilidade e retração na economia local.  
 
No cenário externo, o aquecimento da economia mundial deve prosseguir devendo-se 
observar permanentemente o comportamento do preço do petróleo e o desempenho das 
economias americana e chinesa. 
 
Mesmo assim, o planejamento para 2006 da empresa prevê a retomada do crescimento na 
ordem de 20% bem como os níveis de lucratividade verificados em 2004.  
 
Agradecemos a cada um dos nossos colaboradores pelo empenho evidenciado neste 
período, aos nossos acionistas, pela confiança, e aos nossos clientes, fornecedores e 
instituições financeiras, pelo apoio, indispensável ao crescimento e desenvolvimento da 
Celulose Irani S.A. durante o ano de 2005. 
 
 
A DIRETORIA 

 


