CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT (FRT)
TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
- FRT ghi nhận doanh thu lũy kế 9 tháng năm 2018 là 11,033 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm
2017. Doanh thu online tăng trưởng 18% . Lợi nhuận sau thuế đạt 227.4 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với
cùng kỳ năm trước. EPS 9 tháng đầu năm 2018 đạt 4.211
- Trong 9 tháng đầu năm 2018, tổng số lượng cửa hàng đạt mức 524 shop. Doanh số trung bình trên của
hàng đạt 2.34 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.
- Số cửa hàng F-studio trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 15 cửa hàng. Doanh số của chuỗi cửa hàng này đóng
góp 301 tỷ đồng vào tổng doanh số FRT, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2017
- Cuối tháng 8 năm 2018, FRT đưa vào hoạt động mạnh trở lại 2 chương trình bán hàng trả góp F-Friends và
trợ giá bán hàng Subsidy sau thời gian ngắn ngưng hoạt động mạnh để cải thiện hệ thống. Doanh số đem
lại từ 2 chương trình này tính lũy kế 9 tháng năm 2019 lần lượt chiếm 5.1% và 4.5% tổng doanh thu –đạt
mục tiêu kế hoạch doanh số năm 2018
- Quý 3 năm 2018, FRT công bố thành lập công ty con – Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu với tổng
số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, trong đó FRT đóng góp 75% vào tổng vốn điều lệ.
- Kết thúc Q3.2018, FRT sẽ tổ chức buổi Analyst meeting để cập nhật và chia sẻ thêm thông tin đến các nhà
đầu tư vào chiều ngày 23/10/2018
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT (FRT)
TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018
KẾT QUẢ KINH DOANH 9M2018 SO VỚI 9M2017

FRT ghi nhận doanh số 11,033 tỷ đồng trong 9M2018, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm
2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 227.4 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với 9M2017

Khoản mục

9M2018

% Hoàn thành KH
cả năm 2018

So với cùng kỳ
năm 2017

11,033

69%

20%

Lợi nhuận trước thuế

284

60%

30%

Lợi nhuận sau thuế

227

60%

30%

EPS

4.2

Doanh thu
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CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT (FRT)
TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2018
DOANH THU ONLINE

Kênh bán hàng online

Cơ cấu doanh thu
Doanh thu

16%

1,743

Doanh thu online (tỷ đồng)

18%

Tăng trưởng so với cùng kỳ

70%

Hoàn thành kế hoạch cả năm 2018

Offline
Online

84%
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