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MATAHARI DEPARTMENT STORE MENCATAT
PERTUMBUHAN YANG KUAT DI Q1 2013, DENGAN
LABA BERSIH NAIK SEBESAR 82,8%
Highlights:
 Total penjualan kotor sebesar Rp 2.372 miliar, lebih tinggi 18,3% dibanding Q1
2012
 Strong same store sales growth (SSSG) sebesar 13,2%
 Laba bersih naik 82,8% menjadi Rp 82,2 miliar
 Melakukan pembayaran hutang bank secara sukarela sebesar Rp 700 miliar
 Penawaran saham selesai dilakukan pada bulan Maret 2013, dengan
pelaksanaan opsi over-allotment di April 2013
PT Matahari Department Store Tbk mencatat hasil yang kuat di Q1 2013, dengan
pertumbuhan sebesar 82,8% di laba bersih menjadi Rp 82,2 miliar, dibanding sebesar
Rp 45,0 miliar di Q1 2012.
Meskipun ada dampak akibat banjir yang terjadi di area Jakarta, penjualan kotor Q1
2013 tercatat sebesar Rp 2.372 miliar, 18,3% lebih tinggi dibanding Q1 2012 yaitu
sebesar Rp 2.006 miliar. Pendapatan bersih tercatat sebesar Rp 1.257 miliar, 21,6%
lebih tinggi dibanding Rp 1.034 miliar yang dicatat di Q1 2012. Hasil yang kuat ini,
engan meningkatnya SSSG menjadi 13,2%, merupakan hasil dari peningkatan segmen
pelanggan Perseroan, peningkatan disposable income dan perbaikan di penawaran
produk yang dijual.
Per akhir 2012, Matahari memiliki 116 gerai di 56 kota di Indonesia, dan merencanakan
untuk membuka rata-rata 15 gerai setiap tahunnya untuk 3 tahun ke depan. Matahari
telah membuka 2 gerai baru di April 2013, yaitu di Surabaya dan Palangkaraya, sejalan
dengan rencana yang sudah dimiliki, sehingga saat ini memiliki total 118 gerai di 57
kota.
Perseroan melakukan pembayaran hutang bank secara sukarela di bulan Maret 2013
sebesar Rp 700 miliar, sehingga total hutang turun menjadi Rp 2.518 miliar.
Setelah penawaran saham yang dilakukan oleh Asia Color Company Limited dan PT
Multipolar Tbk selesai pada 28 Maret 2013, persentase kepemilikan saham public di
Matahari meningkat dari 1,85% menjadi 47,4%. Penawaran saham yang dilakukan
diterima dengan sangat baik dan menarik minat yang sangat signifikan dari para
investor global terkemuka. Matahari akan mendapat manfaat dari (i) meningkatnya
likuiditas perdagangan saham di BEI, (ii) berpotensi untuk mendapat manfaat pajak
yaitu berkurangnya persentase pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan
di Indonesia berdasarkan meningkatnya jumlah pemegang saham publik setelah
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selesainya penawaran saham; (iii) akan lebih mudah mendapatkan dana di pasar modal
domestic maupun internasional; dan (iv) manfaat dari meningkatnya nama Perseroan di
Indonesia maupun luar negeri. Setelah selesainya penawaran saham dan pelaksanaan
opsi over-allotment, Asia Color Company memiliki kepemilikan saham sebesar 32,2%,
PT Multipolar Tbk sebesar 20,5%, dan masyarakat, termasuk pemegang saham baru,
sebesar 47,4%.
Manajemen yakin bahwa tahun ini memiliki outlook yang positif, yang didukung oleh
terus menguatnya pertumbuhan batas atas di segmen yang menjadi target pelanggan
yang didorong oleh meningkatnya disposable income.

Tentang PT Matahari Department Store Tbk
Matahari Department Store merupakan department store ritel terbesar di Indonesia
yang menyediakan produk busana fashion, produk kecantikan dan produk
perlengkapan rumah tangga. Dengan jaringan lebih dari 1.200 pemasok lokal serta
pemasok internasional yang telah dibangun selama 55 tahun perjalanan usahanya,
Matahari senantiasa menyediakan tren fashion terkini serta gerai yang modern dan
lengkap bagi kalangan menengah Indonesia yang semakin meningkat. Saat ini
Matahari memiliki 118 gerai yang berlokasi di 57 kota di seluruh Indonesia.
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