NORMA nr. 6
din 22 aprilie 2009

pentru modificarea Normei Băncii NaŃionale a României nr.
16/2006 privind fondurile proprii ale instituŃiilor financiare
nebancare
Monitorul Oficial, Partea I 21 mai 2009. Intrare în vigoare la 21 mai 2009
Având în vedere prevederile art. 28 alin. (5) lit. a) din titlul I al OrdonanŃei Guvernului nr. 28/2006
privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
266/2006, în temeiul dispoziŃiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii NaŃionale a
României, precum şi ale art. 72 din titlul I al OrdonanŃei Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 266/2006,
Banca NaŃională a României emite prezenta normă.

Articol unic.
Norma Băncii NaŃionale a României nr. 16/2006
privind fondurile proprii ale instituŃiilor financiare
nebancare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie
2006, cu modificările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 3. - (1) Capitalul propriu al instituŃiilor
financiare nebancare cuprinde:
a) capital social subscris şi vărsat/capital de
dotare;
b) prime legate de capital (de emisiune, aport,
fuziune, divizare, conversie şi alte prime legate de
capital), integral încasate, aferente capitalului
social reprezentat prin acŃiuni;
c) rezerva legală;
d) rezerve statutare sau contractuale;
e) alte rezerve, cu excepŃia celor incluse în
capitalul
suplimentar,
destinate
majorării
capitalului social sau acoperirii pierderilor şi
înregistrate în situaŃiile financiare publicabile ale
instituŃiei financiare nebancare;
f) rezultat reportat reprezentând profit net
nerepartizat;

g) profitul interimar înregistrat până la data
determinării nivelului fondurilor proprii, cu
condiŃia să fie net de orice obligaŃii previzibile şi
să fie verificat de persoanele cu atribuŃii în
auditarea situaŃiilor financiare ale instituŃiei
financiare nebancare.
(2) Pentru determinarea nivelului capitalului
propriu se vor deduce următoarele elemente:
a) sumele din profitul net al exerciŃiului
financiar precedent reprezentând dividende,
participarea personalului la profit şi cota de
participare a conducătorilor la profit, până la data
aprobării situaŃiilor financiare anuale de către
adunarea generală a acŃionarilor;
b) rezultatul reportat reprezentând pierdere;
c) rezultatul exerciŃiului financiar curent
reprezentând pierdere;
d) repartizarea profitului;
e) valoarea neamortizată a cheltuielilor de
constituire;
f) valoarea neamortizată a cheltuielilor de
cercetare şi dezvoltare;
g) valoarea neamortizată a concesiunilor,
patentelor, licenŃelor, mărcilor şi a altor drepturi şi
active similare, neincluse în fondul comercial;
h) valoarea netă a fondului comercial;
i) avansuri aferente imobilizărilor necorporale;

j) acŃiuni proprii răscumpărate în vederea
reducerii capitalului social;

k) valoarea operaŃiunilor efectuate în condiŃii
de favoare, dacă este cazul."

Preşedintele Consiliului de administraŃie
al Băncii NaŃionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
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