MOKOMOSIOS MOKINIŲ BENDROVĖS
REGISTRAVIMO NUOSTATAI
Kas gali steigti?
 Mokomosios mokinių bendrovės (MMB) veiklą gali vykdyti „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) programų
mokiniai.





Vienos mokinių bendrovės nariais gali būti tos pačios arba skirtingų klasių mokiniai.
Vieną MMB turi sudaryti ne mažiau kaip 4 LJA programos mokiniai.
LJA programos mokinys tuo pačiu metu gali dalyvauti tik vienos bendrovės veikloje.
MMB registruojama tik einamiesiems mokslo metams. Mokinių bendrovei išduodamas leidimas veikti nustatytą
laikotarpį (iki 9 mėn.).



Jeigu MMB sutinka ir nori, gali pakviesti 1 aukštosios mokyklos studentą būti MMB konsultantu su
MMB nario teisėmis.

Statusas
 LJA mokomoji mokinių bendrovė veikia pagal akcinės bendrovės modelį.
 Visi mokiniai, įkūrę MMB, tampa direktorių valdybos nariais.
 Akcininkai (kurie nėra MMB nariai) nėra direktorių valdybos nariai ir neturi sprendžiamojo balso.
 Mokinių bendrovė vykdo tik leidime nurodytą veiklą ir veikia laikydamasi mokinių bendrovės įstatų. Jei
bendrovė nori imtis papildomos, ne leidime nurodytos veiklos, apie tai turi pranešti LJA ir gauti LJA sutikimą.
 Mokomoji mokinių bendrovė nėra savarankiškas juridinis asmuo.
Bendrovės registracija
 Mokinių bendrovė registruojama LJA, pristačius užpildytą „Prašymą steigti mokomąją mokinių bendrovę“.
 Mokomosios mokinių bendrovės registracijos mokestis – 15 eurų. Kiekviena MMB, pateikusi prašymą steigti
bendrovę, kartu su leidimu ir akcijomis gaus MMB vadovėlį „Verslumo dvasia“. Jei registracijos mokestis nebus
sumokėtas registruojant bendrovę ar išplatinus akcijas, LJA gali nutraukti MMB veiklą.
 Kiekviena mokinių bendrovė gali gauti iki 100 akcijų sertifikatų, kurių kiekvieno vertė yra 2,5 euro.
Pageidaujamų gauti akcijų skaičius nurodomas prašyme steigti MMB.
 Pageidaujant gauti daugiau akcijų „Prašyme steigti mokomąją mokinių bendrovę“ privaloma nurodyti prašomų
gauti akcijų skaičiaus pagrindimo argumentus.
 MMB veiklos eigoje, jeigu pageidauja, gali prašyti papildomai akcijų potencialiems investuotojams pritraukti,
verslo plėtrai, įsitikinti, kiek yra patraukli bendrovės verslo idėja. Papildomų akcijų platinimui ir atsiskaitymui su
akcininkais galioja tos pačios taisyklės, kaip gautoms steigiant bendrovę.
Mokomoji medžiaga
 Kiekvienam bendrovės nariui rekomenduojama naudotis MMB vadovėliu „Verslumo dvasia“.
 MMB dokumentacija pateikta tinklalapyje http://lja.lt/index.php/mmb-medziaga-etapai
Veiklos užbaigimas
 Pasibaigus leidime nurodytam veiklos laikotarpiui, bendrovės veikla sustabdoma (nepriklausomai nuo MMB
veiklos etapo).
 Pasibaigus veiklai, bendrovė atsiskaito su akcininkais, grąžina LJA neparduotas akcijas ir atsiunčia bendrovės
uždarymo dokumentus: akcijų pardavimo žiniaraštį, dividendų išmokėjimo žiniaraštį, Buhalterinį žurnalą (ūkinių
operacijų registravimo žurnalą su pelno (nuostolio) ataskaita) ir sumoka pelno mokestį.
 Jeigu bendrovės veikla dėl tam tikrų priežasčių nutrūksta arba iš viso nepradedama, bendrovė apie tai turi raštu
pranešti LJA. Bendrovei išduotas leidimas panaikinamas, sumokėtas registracijos mokestis bendrovei
negrąžinamas. Mokiniai nepraranda teisės steigti kitą bendrovę, kuri bus registruojama iš naujo.

